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তান ও বি 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র 

সম্পাদক_ওজীলোক্পাজশভ্ত্ঞ্ু স্তক্রীচ্গাম্থ্ 

প্রথম যান্মাসিক সূচীপত্র 
১৯৫৯ 

দ্বাদশ নর্ষ ঃ জানুয়ারী- জুন - 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
২৯৪।২১, আচার্য প্রকুল্পচজ্জ রোড 

( ফেডারেশন হল ) 
কলিকাতা -৯ 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বর্ণানুক্রমিক বাণ্মাসিক বিষয়সূচী 

জানুয়ারী হইতে জুন £ ১৯৫৯ 

বিষয় লেখক 

অনস্তের পরিভাষা শ্বীদেবব্রত চ্যাটাজীঁ 
অতিকায় সৌরচুল্লী 
আরথণইটিসের চিকিৎস| শ্ুঅমিয়কুমীর মজুমদার 
আলোকের চাপ 

আখের ছিব ড় হইতে কাগর্জ ও প্রষ্্িক 
ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান 

শ্রীঅনিমেষ চক্তবর্ত 

শ্হববোধনাথ বাগচী 

উহ্ন| শ্রীহবিমল মিংহরায় 

এন্জাইম শ্রীজয়! রায় 
এর্রেনিয়াস শ্রীকমলকুষ্ণ ভট্টাচার্য 

এক্স-রে, আটম ও ম্যাক ফন লাউয়ে শ্রীবিমলেন্দু মিত্র 

কালের বন্ধন শ্রীকমলকু্ণ ভট্টাচার্য 

কাকড়ার কথ! শ্ীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কুষ্ঠরোগের নৃতন উধধ 

কীট-পতরঙ্গের দৈহিক শক্তি --গ-- 

কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার 

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

ক্লোরোফিল-মান্্য শ্রনলিনীকাস্ত চক্রব্তণ 

ধাগ্য-বিজ্ঞান ও রুচিবোধ শ্ীক্ষিতীশচন্ত্র সেন 

গণিতে রহম্য-বাদ শ্রীরোজাক্ষ নন্দ 

গণিতশান্ত্রের গ্রগতি শ্রীপ্তকদেব দত্ত 

গাণিত্ডিক তর্ক-বিজ্ঞান ক্ষম! মুখোপাধ্যায় 
গোধূলি ও উষা শ্রসরোজাক্ষ নন্দ 
গ্রহাথুপুণ্রের সন্ধানে 

টাদের দেশের নৃতন খবর শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ 
চিকিৎসায় রসায়ন শক্ষিতীশচন্ত্র সেন 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশ্ময় 

চিঠি-পত্র ( মাতৃছৃগ্ধ) শ্রঞ্চবপ্রসাদ সেন 

পৃষ্ঠা 

১৪৯৩ 

২৩৩ 

২৬১ 

দু 
৯০3 

মাঁদ 
ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 

থে 

মার্চ 

মে 

মার্চ 

ফেব্রুয়ারী 

মে 

এপ্রিল 

জুন 

ফেব্রুয়ারী 

মাঃ 

মে 

জুন 

মে 

ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

জাহুয়ারী 

জুন 

জানুয়ারী 

এগ্রিল 

জাহুয়ারী 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

মে 

জানুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 



জনদংখা নিয়ন্জণ কি অপরিহাধ ? 

জলহস্তী 

্গানবার কথা 
৬ 

পি 

59 

জিভের কথ! 

জীবের আঙ্গিক গঠন 

জীবদেহের রঞ্জক পদার্থ 

জ্ঞান বিজ্ঞানের নানাকথা 

ডাঃ জ্ঞানচন্ছ্র ঘোষ 

ডাঃ জোনান ই. সন্ক. 

তটরেখার স্থায়ী পরিবর্তন 

তোত্লামি 

দিনট কত বড়? 

নভোচারী রকেটের চজ্দ্রের রহস্য উদঘাটন 

প্দ্রা 

পরশমণি 

পরমাণু পরিচয় 

পরমাণু-বিজ্ঞানের ভবিষাৎ 

পারমাণবিক শক্তি 

পার্বত্য পথ নির্মাণ 

পুরাতন ধমনীর স্থলে নৃতন ধমনী 
পুস্তক পরিচয় 

পেহ্সিলের কথা 

প্যাভ লব 

প্রকৃতির বোষ 

প্রাণী-দেছের জল 

প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাচ 

বরফাচ্ছাদিত সথমেরু মহাসাগর 
বংশগতির রহস্য 

বাংলার জীবন্ত 

বায়ুস্তরে আয়নমগ্ডলী 

(॥ গ ) 

শুজয় রায় 

শ্ীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন 

শ্ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

শ্রীনরোজাক্ষ নন্দ 

বি. কুকারকিন 

শ্রীদস্তোধকুমার দে 

শ্রীবিজয়কুমার শীল 

শ্রীঅশোককুমার দত্ত 

শ্রকমলেশ মজুমদার 

শ্রীঅঙ্চন চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

শ্রীসম্তোষকুমার দে 

শ্রীহবিমল পিংহরায় 

শ্রীজয়। রায় 

শ্রপার্থলারথি সেন 

শ্রীবিনায়ক সেন 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

বাঁংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষ| সমন্তা শ্রীমণীন্ত্রনারায়ণ লাহিড়ী 
বিজ্ঞান সংবাদ * শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত 
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মে 
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এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 
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এপ্রিল 

মার্চ 
জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 

মে 

মে 

এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 

জানুয়ারী 

জুন 

ফেব্রুয়ারী 

মাচ 

এপ্রিল 

মে 

জুন 
জাহুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

ফেব্রুয়ারী? 

এগ্রিজ 
€ 
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বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে সৌরশক্তি 
বিশ্বজজগতে কুর্ষের স্থান 

বেতার-দূরবীক্ষণ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ! ও জাতীয় সরকার 

শীদস্টোষকুমার দাশগুপ্ত 

প্রদুর্গাদাস 

ভারতীয় বিজ্ঞ ন-কংগ্রেসের চ৬তম অধিবশন 

ডিটামিন ও দেহপুষ্ি 

ভূ-ত্বক ৪ ভুঁ-অভান্রর 

মঙ্গলগ্রহের কথা! 

মরুভূমি 

মহাশুন্যের বাণী 

মানব-কল্যাণে জীবাণু 

মেসন 

রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরক্ষার-*১৯৫৮ 

শিল্পে ধাতুর ব্যবহার 

সামুত্রিক আগাছ। রাঁপায়নিক মুল্য 
স্থরুর স্থরুতে 
স্র্ষ-কিরণ ও জীবন 
সেমিনভের নৃতন-তৎ 
সেলাই-কল আবিষ্কারের কথা 
স্যি-রহস্ত্ের সন্ধানে 

মিহির বন্ধ 

শুজয়া রায় 

শ্রীকমলকুষ্ণ ভট্রাচাঁধ 

শক্ষিতীশচন্দ্র সেন 

শ্ীসবোজকুমার দে 

শ্রীকযলকুষ্ঝ ভট্টাচাধ 

শক্ষিতীশচন্দর স্নে 

গ্রঅলক চক্রবতী 
শ্রীমমলেন্দু মিত্র 

শ্ীশিব্দাম ভট্টাচা 
হামিলটন শ্রীমনিমেষ চক্রবর্তী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ষাম্মাসিক লেখক:সুচা 

জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৫৯ 

লেখক বিষয় 

শ্রঅমলেন্দ মিত্র সর্ষ-কিরণ ও জীবন 

শ্রীঅরবিনদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাকড়ার কথ! 
শ্রীঅলক চক্র বর্ত স্থরূর স্থরূতে 

শ্ীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

শীঅনিমেষ চক্রবতী 

শরঅমিয়কুমার মজুমদার 

পার্বত্য পথ নির্মাণ 

আলোকের চাপ 
হামিলটন 

আরথণইটিসের চিকিৎসা 
তোতলাম্ি 
বাযুস্তরে আয়ন-মগ্ডলী 
পেন্সিলের কথা 
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এপ্রিল 

জানুয়ারী 

জানুয়ারী 

এপ্রিল 

জানুয়ারী 

জুন 

ফেব্রুয়ারী 

জুন 

জুন 
মার্চ 

মার্চ 

মার্চ 

জানুয়ারী 

জুন 
জুন 

জানুয়ারী 
জানুয়ারী 

মে 

ভন 
মে 

জানুয়ারী 

মাপ 

জানুয়ারী 

মার্চ 

জানুয়ারী 

এপ্রিল 

মার্চ 

জাচুয়ারী 

মে 
ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 
জুন 



শ্রীমশোককুমার দত্ত 

শ্রমাশুতোষ গুহঠাকুরতা। 

শকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

শ্রীকমলেশ মজুমদার 

ক্ষম] মুখোপাধ্যায় 

শ্রক্ষিতীশচন্দ্র সেন 

শুগোপালচন্দ্র ভট্রাঢাধ 

শ্রঙ্জয়া রায় 

শরজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 

শদুর্গাদাস 
শ্াদেবব্রত চাটা 

|ঞরপ্রমাদ সেন 

শ্রনলিনীকান্ত চক্রবর্ত 
শ্রীপতা কীরাম চন্দ্র 

শ্রপার্থমারথি মেন 

শ্রীবিনয়কুষ্ণ দত্ত 

শ্রীবিনায়ক দেন 

শ্রীবিজয়কুমার শীল 

শ্রবিমলেন্দু মিত্র 

বি, কুকারকিন 
শ্ীমিহির বস্থ 

শ্রীসরোজ্জাক্ষ নদ 

( ও ) 

পরমাণু পরিচয় 

জীবের আঙজিক গঠন | 
জীবদেহের রঞরক-পদার্ধ 

এর্রেনিয়াদ 
কালের বন্ধন 
রসায়নে নোবেল পুরস্কার--১৯৫৮ 
মরুভূমি 
পারমাণবিক শক্তি 

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান 

থাগ্য-বিজ্ঞান ও রুচিবোধ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা 

চিকিৎসায় রসায়ন 

মহাশৃন্যের বাণী 
শিল্পে ধাতুর ব্যবহার 

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি 
এন্জাইম 
জিভের কথা 
প্রাণী-দেহের জল 
মঙ্গলগ্রহের কথ! 

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোঁষ 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জাতীয় সরকার 

অনন্তের পরিভাষা! 

চিঠি-পত্র ( মাতৃুগ্ধ ) 

ক্লোরোফিল-মাহ্ষ 

তটরেধার স্থায়ী পরিবর্তন 

প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাঁচ 

বিজ্ঞান সংবাদ 
5 

বাংলার জীবজস্ত 

পরশমণি 

একা-রে, অআযাটম ও ম্যঝে ফন লাউয়ে 

নভোচারী বকেটের চন্দ্রের রহস্তোদঘাটব 

ভূ-ত্বক ও ভূ-অভ্যন্তর 
গোধুলী ও উষা 
চাদের দেশের নৃতন খবর 
দিনট| কত বড়? 
গণিতে রহস্যবাদ 

৪৭ 

১৯৪৯ 

২৭০ 

৩০ 

১৬২ 

৩৪১ 

৩৪৪ 

৬4 

০৯ 

৩৩ 

১৩ 

২৩ 
২৬৬ 

২৪ 

ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 
মে 

এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
জানুয়ারী 

জন 
মে 

এপ্রিল 

জামুমারাী 

এপ্রিক 

হে 
ম16 

ভু 

ভন 

নে 
ফেব্রুয়ারী 

এগ্রিজ 

জু 

ফেব্রুয়ার' 

এপ্রল 

ফেব্রুয়ারী 

ফেব্রুয়ারা 

মা 

মার্চ 

মে 

এপ্রিল 
মে 

ফেব্রুয়ারী 

জানুয়ারী 

ঝ্ুন 

এপ্রিল 

ফেব্রুয়ার 

জানুয়ারী 
এগ্রি 

6. 

জং 



ভমরোজকুমার দে 
শ্রীপস্তোষকুমার দাশগুধ 

শ্ীদস্তোষকুমার দে 

শীহুবিমপ সিংহরায় 

জীশ্ববোধনাথ বাগচী 

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য 

শীশুকদেব দত্ত 

অকিজেন পরমাণুর ছবি 

(৮ ) 

মেসন 

বিশ্বঙজগতে হুধের স্থান 

নিদ্রা 

প্যাডলব 

উদ্ধ 

প্রকৃতির রোষ 

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান 
হ্ট্টি-রহস্থের সন্ধানে 

গণিত-শান্ধের প্রগতি 

চিত্র-সৃঢা 

আযাটলান নামক ক্ষেপণাস্ত্রকে শৃগ্ঠে নিক্ষেপের প্রস্ততি 
ইউ-এম-এর একটি লৌরচুল্লীর একাংশের দৃশ্ত 
এঝা-রে, আটম ও ম্যাক ফন লাউয়ে 
কয়ার ফড়িং এর লম্ফন 

কলাগ্বাস-২ নামক যন্ত্র 

কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড 

খোঁলস-শুন্য শামুক 

গণিতে বহম্যাবাদ 

গুবয়ে পোকার লড়াই 
গোধুলি ও উষ। 
চিড়িয়াখানায় শ্বেতভল্পুক 
জানবার কথা 

$? 

জুনো-২ নামক রকেট 

টাইট।ন নামক ক্ষেপণাস্ত্র 
ডাঃ এ. এল মুদালিয়র 

« এম, বায় 

* এস. আর. পালিত 

« এ. কে: দত্ত 

* এন, সি. চ্যাটার্জ 
» আর. মিশ্র 

১৪ 

২২ 

১৭৩ 

৭৭ 

১১০ 

১৩১ 

১২৯ 
৩০৩ 

১3 

খ্ ৩ 

২৮৮ 

আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 
৩২৩, ৩২৪, ৩২1, ৩২৬ জুন 

৩৫০ 

২৬০ 

৩৫৬ 

৩৫১ 

৩৩৩ 

৩৪৬ 

১২) ১৩ 

আট পেপারের ২য় পৃষ্টা 
৫৩ 

১৮২ 

২৪১ 

২৯৫ 

খ্২৩ 

৩৭ 

৩৮৮ 

৩৯ 
৪১ 
৪১ 

মার্চ 

জানুয়ারী 

মার্চ 

ফেব্রুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

মর্ 

মে 

জানুয়ারী 

জানুনাবা 

( 

মাচ 

জুন 

মে 

জুন 

জুন 

জুন 

জুন 

জানুয়ারী 

ফেব্রুয়াগী 

জাঙুয়ারী 

মাচ 

এগপ্রল 

এগ্রিল 

এপ্রিল 

জাঙ্গয়ারী 

জাঙ্ছয়াবী 

জাহয়ারী 

জান্গুয়ারী 

জানুয়ারী 

জানুয়ারী 



(॥ ছ ) 

» বি. এন. ভীমাচার ৪২ 

» পি.জি. পাণ্ডে ৪৩ 

বি. কে. কর 8৪ 

এন. পি. বেনওয়ারি ৪৪ 

» ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী ৪৫ 

» এম. দত ৪৫ 

, এস. জালোট। ৪৬ 

» হিদেকী ইউকা ওয়া ১৪৭ 

« নি এফ. পাওয়েল ১৫৩ 

» জ্ঞানচন্্র ঘোষ ৯২ 

» জোনাস ই. সন্ক ৩০৬ 

ডায়নামোমিটার যন্ত্রে কীট-পতঙ্গের শক্তি পরীক্ষা ৩৪৯ 

ড্রেঘডেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লাণ্টে ড্রেউনটট নামক সাবমেরিন ১৪৩ 

তেজক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে চিকিৎসা ২৮৪ 

দিনটা কত বড়? ২৬৭, ২৬৮ 

ধাতুর ক্ষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা ২৬ 

নাইট্রেরজেন পরমাণুর ছবি ২০ 

পরমাণু রূপাস্তষের যত ২১ 

পাতা-কাটা পি'পডে রঃ ৩৪৪ 

পাইওনিয়ার নামক কৃত্রিম উপগ্রহ আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 

পাইপমৌবাইল নামক যষ্ধ '" ৬৭ 

পাইওনির়ার-৩ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ ২২৫ 

পাই-মেসনের মিউ-মেসনে রূপাস্তর ১৫১ 

পাঁচশ” ডিগ্রি তাপ উৎপাদক সৌরচুল্পী ২২৭ 

পার্বত্য পথ নির্মাণ ২২২ 

পুনার জাতীয় গবেষণাগার ৮৫ 

পৃথিবীর অন্ততম শক্তিশালী সৌরচুললী ৩৮ 

পেন্সিলের সরু মুখের উপর দিয়ে খোল। শুন্ত শামুক হাটছে ৩৫২ 
বড় ফড়িংটি ছোট ফড়িংটিকে ঘণ্টায় ৬* মাইল বেগে তাড়া করছে ৩৫১ 
বেটুসি বাগ ৩৪৫ 

ত্রিডার-রি-আ্যাক্টরের দৃষ্ ২ 
ভারটোল-৭৬ নামক বিমান ১৫৪ 

ভ্যানগার্ড-২-এর আভ্যন্তরীণ নক্সা ২৯২ 

মহাকাশ সম্পফিত গবেষণা ৩৪৩ 

মন্কোর শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদশিত রকেটের অগ্রভাগ আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 

জান্নুমারী 

জাহুয়ারী 
জানুয়ারী 

জানুয়ারী 

জানুয়ারী 
জাহুয়াগী 

জানুয়ারী 

মাচ 

মাচ 

ফেব্রুয়ারী 

মে 

জুন 

মা 

মে 

মে 

জানুয়ারী 

জান্গুয়ারী 

জাঙ্গয়ারী 

জুন 

জাঙগয়ারী 

ফেব্রুযারী 

এপ্রিল 

মার্চ 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারী 

গুন 

জুন 

জুন 

জুন 

জানুয়ারী 

মাঃ 

মে 

জুন 

এপ্রিক 



মেসন-কণিকার পথচিহ 
যুকরাষ্ট্র,কঠক পরিকল্পিত অভিনব আকাখ-যানের নমুনা! 

শশ্ত সংগ্রাহক পি'পড়ে 

সঙ্জী-শামুক 

সজ্জী বাগানের শামুক অনায়াসে উপরে উঠে যাচ্ছে 

শুধ-প্রদক্ষিণকারী পায়োনিয়ার-৪ 

সৌর চুললীর প্রতিফগকের দৃত্ত 
পৌরচুল্লীর তাপের তীব্রতা পরীক্ষার জন্য লোহার বীম 
দৌরচুল্লীর তাপে লোহার বীম গলে গেছে 
সৌরচুল্লীর তাপে লোহার বীমে ডিগ্বাকৃতির গর্ত সি হয়েছে 
স্কেট নামক সাবমেরিন 

নিবি 

আকাশে মঞ্চ স্থাপন 

অভিনব ইলেকট্রনিক যন্থ্ 

অভিনব খেল্না মোটর গাড়ী 
অতি দ্রুত ছবি তুলবার ক্যামেরা 

অকিজেন প্রয়োগে ইম্পাত উত্পাদন বৃদ্ধি 
অধ শতাব্ৰীকালের থাগ্য অবিকৃত 

আকাশে অবস্থানের নৃতন রেকঙ 

আকাশে মঞ্চ স্থাপন 

ইলেকট্রনিক রক্ত বিশ্লেষক 

ইস্পাতের চেয়ে শক্ত প্লাষ্টিক 

ইনফুয়েগীর নৃতন টাকা 

উইলোগাছের শাখার দ্বারা অস্থি ভঙ্গের চিকিতসা 

১৯৬৪ সালে ভারতে পারমাণবিক বিছ্বাংশক্তি উত্পাদন 

উদ্ভিদের ব্যাধি নিরাময়ে শরবণাতীত শব্-তরঙ্গের ব্যবহার 
উজ্জ্বলতর স্থ্য 

উ্ধীপিণ্ডের জীবন-কথা 

কক্ছেট-৪ বিমানের নৃতন রেকর্ড 
কারগলিতে এশিয়ার বৃহত্তম কলা ধোৌতাগার 
কুষ্ঠরোগের নৃতন শুঁধধ 
ক্যামেরুণ পর্বতে অগ্নৎ 

ক্যানসার রোগোতৎ্পত্তিরু রাঁসায়নিক কারণ 
র্লোরেল। মহাকাশ যাত্রী রক্ষাকবচ 

আট পেপারের ২য় পৃষ্ঠ 

১৪৩ 

আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 
৩৪৫ 

৩৪৭ 

৩৪৮ 

তখ৬ 

২২৮ 

৭৮ 

২৯ 

১৫৭ 

পৃষ্টা 
৩৭৪ 

১৯১ 

৩০ 

২৫২ 

২৫৩ 

৩২ 

১২৭ 
৩৭৪ 

২৫১ 

৩১ ৭ 

১২৩ 

১২৪ 

৯০৯১ 

৩৭ ০ 

৩১৭ 

১২৩ 

৩১৯৪ 

৫৯ 

২৫৫ 

২৪৮, 
৫৮ 

মার্চ 

জুন 

জুন 

জুন 

জুন 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

এপ্রিল 
এপ্রিল 
মা 

মাম 

জুন 

মাচ 

জানুয়ারী 
এগ্রল 

এপ্রিল 

জানুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

ভন 

এপ্রিল 

মে 

ফেব্রুয়ারী 

জাঙ্গয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

মে 

মে 

ফেব্রুয়ারী 

মে 
জানুয়ারী 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

জাঙ্গুয়ারী 



কৃত্রিম কিডনি 

কৃত্রিম উপায়ে মানব-দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 
খালের ময়লা পরিষ্কারে মাছ 
থৃঃ পৃঃ ভিন হাঁজার ব্সর পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন 
গ্র্যাফাইট ভ্রুসিকা তৈরীর নৃতন 
চন্দ্রলোক ও মানুষ 
চাদের রং 

চিকিৎসায় পারমাণবিক শক্তি 
চিকিতসা ক্ষেত্রে তেজন্রিয় ভেষজ রী 

ছাঁয়াপথের গোপন রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস 
জল ও মৃত্তিকাম্পশা অভিনব ধান 
টেপিওক1 ম্যাকারনি 
তিনশত কোটি বছর আগে 
তেজক্ষিয় পুস্তক 
দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে গবেষণ। 
দীর্ঘজীবী মানুষ 
দেশাস্তর ভ্রমণকারী মাছ 
ধাতব লবণের সাহায্যে উত্তিদের রোগ নিবাঁময় 
নন্দকোট.শুল অভিযান 
নৃতন টেলিভিনসন লেম্স 
নৃতন ধরণেষ যন্ত্রমানব 
নৃততন ওষধ আবিষ্কার 
পরমাণু শক্তি হইতে বিছ্যুৎশক্তি 
পরলোকগত ভাঁঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
পরলোকগত ডাঃ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি 
পরলোকগত ক্যাপ্টেন স্কট কতৃক ব্যবহৃত ঘড়ি 
পারমীণবিক লন 
পুষ্টির অভাব দৃষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ 
পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার 
পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি 
পৃথিবীর আকার 
পৃথিবীর আকার ও আস্তঃগ্রহ দূরত্ব 
প্রাচীন মৃতি আবিষ্কার 
প্লার্টিকের ধমনী 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ রা 

বজজপাত ঘটিয়ে ফসল বৃদ্ধি 
বাকুড়া ও অগ্ডালে কয়লাখনির সন্ধান 
বিভিন্ন দেশে জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি 
বিগবেন শতবাধিকী 
বিষ*ও অমৃত 
বিজ্ঞানীর স্বপ্ন 
বেলুনযোগে আটলািক অত্তিক্রমের প্রস্থাস :-" 

৩১৭ 

৩৭২ 

১৯২২ 

১২৫ 

১২৭ 

২৪৯ 

৩১৭ 

৩১ 

২৫৩ 

৩৭9 

১২৫ 

৬১৮৮ 

১২৪ 

২৫০ 

৬১ 

৫৯ 

২৪৭ 

৩৭২ 

১২২ 

১৯১ 

৫১ 

৬১৫ 

৬৩ 

১১৯ 

১২৩ 

১২৭ 

১৪৭ 

২৪৮ 

১৯১ 

১৯১ 

২৪৮ 

৭৫৩ 

৫৯ 

১৮৮ 

২৫২ 
১৮৯ 
৫৭ 
১৯০ 

৩১৭ 
২৫৫ 

৬৯ 

মে 
জুন 

ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুদারী 
ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 

মে 
মে 

এপ্পিল 
জানুয়ারী 

জুন 
ফেব্রুয়ারী 

মে 
ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 
জাঙগয়ারী 
জানুয়ারী 

এপ্রিল 

জুন 
ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

এগ্রিল 
মে 

জাহয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 
এপ্রিল 

মার্চ 

মার্চ 

এপ্রিল 
এপ্রিল 
এপ্রিল 

মার্চ 

এপ্রিল 
মার্চ 

জাঙুয়ারী 
মার্চ 
মে 

এপ্রিল 
জাহুয়ারী 



বেত।র-সঙ্কেত প্রতিফলনের কাজে চন্দ্র উপগ্রহ 
বোধিওর আদিম নরমুণ্ড শিকারী জাতি 
বুটেনের সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ 
ভারতে ইউরেনিয়াম ধাতুর কারখানা 
ভারতে চীন! পদ্ধতিতে ধান উত্পাদন পরীক্ষা 
ভারতে মরু-পঙ্গপালের উপদ্রবের আশঙ্কা 
ভারতে প্রথম পলিখিন কারখানা 
ভারতে পঙ্গপালের ঝাঁক প্রবেশের সম্ভাবনা 
ভাইরাস ব]াধি নিরাময়ে অক্সিজেন প্রয়োগ 
ভূগর্ডের তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ভূগর্ভস্থ সমাধিতে অমূল্য সম্পদ 
মহাকাশ বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক অধ্যায় 

মহাকাশে মুত্তিকাঁর অভিশাপ 

মশীকাশে রুশ রকেট 

মহাকাশ যাত্রার উদ্যোগ 
মধা গ্রদেশে নৃতন কয়ল! খনির সন্ধান 
মরুতৃমিতে জল-বিছবাৎ ট্রেশন 
মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিাঁন 
মাটির নীচে বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন 

মানুষের দেহযন্ত্র ও বয়স 

মৌমাছির লাল থেকে নৃতন অ্যাঁটিবায়োটিক 
যান্ত্রিক মস্তি 
রক্ত চাপাধিক্যের নূতন ওষধ 
রাষ্ট্রসজ্ৰের পরিসংখ্যান বর্ষপন্ধী 
রক্তাল্পতা রোগের গুষধ 

রক্তে ক্যাহ্সীর রোগ 

বেশম চাষে আযাটিবায়োটিকের ব্যবহার 
শব্দের গতির ছিগুণ গতিসম্পন্ন বিমান 
শক্রগ্রহে রকেট উৎক্ষেপণ 

শুক্রগ্রহে বেতার স্ষেত প্রেরণ 

সমুদ্রের বু নূতন রহম আবিষ্কার 
সমুদ্রের নোৌনাজল হস্বাছু করিবার ব্যবস্থা 

সাধারণ সর্দিকাশি সম্পকিত গবেষণা 

সাধারণ সর্দির ভাইরাস 
৮৭ ঘণ্টায় বিশ্ব পরিক্রমা 
স্বয়ংক্রিয় লৌহখনি 
স্বপ্পবিলাস 
হাতে কাগজ তৈরীর নৃতন পদ্ধতি 
হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার 

সম্পাদক- স্্রীশ্গোপালচজ্দ্র ভট্টাচার্য 

ও 

২৪৯ 

২৫৪ 

১৯০ 

১২৪ 

১২৫ 

১৮৯ 

৩১৪ 

৩১৬ 

৩১৫ 

৩১৯ 

৫৪ 

৫৬ 

১২৬ 

৩৭১ 

৩১৬ 

১২১ 

১২৪ 

২৫০ 

৬১ 

৩৭৩ 

২৪৭ 

৩৭৩ 

৩৭৩ 

৩১৫ 

১২৩ 

৩১৮ 

২৪৯ 

৯ ২ ০ 

৫২ 

৪ 

১৯৩ 

৫৪ 

৫৫ 

২৫স্থ 

১২৭ 

২৫০ 

ইীদেবেন্্নীথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২১, আচার্য প্রফুলচন্্র রোভ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাঁত। হইতে প্রকাশক কতৃক খুন্িত 

এপ্রিল 
এপ্রিল 

মার্চ 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 

মার্চ 

মে 
মে 
মে 
মে 

জানুয়ারী 
মে 

এপ্রিল 
জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 

ভবন 
মে 
জুন 

ফেব্রুয়ারী 
ফেকয়ারী 

এপ্রিল 

জানুফারী 
জন 

এপ্রিল 
জুন 
জুন 
মে 

ফেব্রুয়ারী 
মে 

এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 
জানুয়ারী 

মার্চ 
এপ্রিল 
এপ্রিল 
এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 



শান ও বিজ্ঞান 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র 

সম্পাদক-ও্রীলোঞ্পালচ্ত্র্র ভউউ।চ্গহ্ 

দ্বিতীয় বাণ্মানিক সুচীপত্র 
১৯৫৯ 

দাদ বর্ষ ৪ জুলাই-ডিসেম্বর 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্পচজ্জ রৌড 

( ফেডারেশন হল) 

কলিকাতা-৯ 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বর্ণানুক্রমিক যাণ্াসিক বিষয় সুচী 

লাই হহতে ডিসেম্বর 

বিষয় 

অবকাশ পরিমাপক যন্থাদির বাবার 

অক্টো পাম 

অন্তঃসরা অবস্থার জণেপ লিঙ্গ নির্ণয় 

অর্শ 
অঙঃত এন্দতব্ 

আধুনিক চিকিৎসায় পাহিক 

আরুশোলা 

আঠারো মাস ছুধ টাটকা রাখা 

আপেগ্ডিসাইটিসের চিকিৎসা 

আপেগ্ডিসাইটিল 

আ্টিবাম়োটিকা 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের প্রয়োজনীয় 
উত্তাপে গ্রাণ-ক্রিয়া 

উচ্চ তাপে রামায়নিক বিক্রিচ। 

উদ্ভিদ ও শিশির 

করোনারী থম্বোসিম 

কাগজের গুণ ও বাবছার 

কারন 

কোকো ও চকলেট 

ক্যান্সার রোগের সমস্ত 

ক্যান্সার সম্বন্ধে দুচার কথা 

ক্যালকুলাসের গল্প 

খাছ্য ও কৃষিকার্ষে পারমাণবিক শক্তি 

গণিতে ধাধা 

গণিতে শৃন্ের আবিষ্কার 

চন্দরলোৌকে উতক্ষি্চ রকেট 

টাদের গল্প 

লেখক 

হঁদবপ্রলাদ মত্ত 

শ্রীশ্বাব্মল পিংহবায় 

শ্ররমমিয়কূমার মজুমদার 

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শীমমিয়কুমঠর মজুমদার 
শপ্র তাপরগচন মাইতি 

হিগুনানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শক্ষিতীশ্চন্্র মেন 
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী 
শীঅমিয়কুমার মভুমদাঁর 
শ্রক্ষিতীশচন্দ্র সেন 

ঞ্ঠ 

শ্ীকমলরুষ্ ভট্টাচার্য 

শ্রীদীপক্কর মুখ্যোপাধ্যায় 

শ্রীদেবব্রত চ্যাটাজার্ঁ 

শ্রীনলিনীকাস্ত চক্রবর্তাঁ 

শ্রীদরোজাক্ষ নন্দ 
৪ 

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী 

পা 

৩৭৬ 

৪১৩ 

৪৬২ 

৫৩০ 

৫০৯৪ 

৬৫৯ 

8৪৭ 

৫৪ ৬ 

৬১৬২ 

৫৮৫ 

৪৪৩ 

৪৬৩৪ 

৫৮১ 

৫১৪ 

৬১৩ 

৪8৫৪ 

৫ ৭৮ 

৪৮৩ 

মাস 

ছুলাই 

অগাষ্ট 

সেপ্টেপ্র 

অক্টোবর 

নভেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

নভেঙ্গর 

অকৌবর 

নভেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 
অগা 

নভেম্বর 
ঞ্ট 

অগাষ্ট 

অক্টোবর 

সেপ্টেম্বর 

ডিসেপ্বর 

অক্টোবর 

অগা 

অক্টোবর 

অগা 



ডাদের দেশে রকেট অভিযান 

জানবার কথ! 

চট 

ঞ্ 

5১ 

ভবনের জন্ম -কথা 

জোনাকীর আলো 

ডপ.লার এফেনট 

তিমি 

তেজক্ছিঘ় বলয় সম্পর্কে নতুন তথ্য 

দাঁক্ষিণাতোর মালভূমি 

দাত | 
নতুন ধরণের শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র 

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল? 

পপভের জন্ম -শতবাধিকী 

পরমাধুজগতের অন্তরালে 

পারমাণবিক শক্তি 

পুস্তক পরিচয় 

পেউ্রালিয়ামের সন্ধানে 

প্রাণ ও তার গতিষ্ঠা 

পৃথিবীর বাযুমগ্ডল 

পৃথিধীর বয়স 

প্রার্টিক সার্জারীর উন্নতি 

ফনোগ্রাফের কথা 

বধিত রুক্তচাঁপ 

বজপাত 

বঙ্ষিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 

বলবিগ্ঠার ক্রমবিকাশ 

বর্তমানের চাদ ও অতীতের পৃথিবী 
বিজ্ঞান-সংবাদ 

বেলে 

বেতার ও বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড 

বিবিধ 
ঠট 

ঞ্চ 

( ডভ ) 

শ্রীবিশ্বস্তর ঘোষ 

শ্রীপতাকীবাম চন্দ্র 

শ্বীঅমশোক কুমার দত্ত 

শ্রীমুণালকান্তি পট্রনায়ক 

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুভরী 
শুজয়া রায় 

শ্ীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় 

শ্রদরোজকুমার দে 

প্রীনিশিক।স্ত ভৌমিক 

শরমেন্দ্রনীথ মুহুরী 

শ্রহরিপদ ভট্টাচার্য 

শ্রাহ্থদমচন্দ্র রাঁয় 

শ্রমাশুতোষ গুহঠাকুরতা 

গ্রীকমলকুষ্ণ ভট্াচার্য 

শ্রীরবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীননীগোপাল কর্মকার 

শ্রীবিনয়কুষ্ণ দত্ত 

প্রীদেবীপ্রপাদ চক্রবর্তী 

শ্রীশাস্তিময় বন 

৫8৫৩ 

৪২১ 

৪৮৬ 

৫৫২ 

৬১৯ 

৬৬৯ 

৫২3 

8৭১ 

9৭৮ 

৭৩3 

৫৮৭ 

৩৭৯৭ 

৪৩৪৭ 

৪8২৯ 

৪৯৫ 

৫৩৬০ 

ঙ 

সেপ্টেম্বর 

জুলাই 

অগ-ই 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

নভেম্বর 

সেপ্টেপ্বর 

অগাষ্ট 

অক্টোবর 

জুলাই 

ডিসেঞর 

নভেম্বর 

অগাষ্ট 

নভেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 

অক্ট বর 

জুলাই 

ডিসেম্বর 

অগা 

নভেম্বর 

গুল ই 

অক্টোবর 

অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 

ডিসেম্বর 

জুলাই 
নভেম্বর 

অগাষ্ট 

জুলাই 
অগাষ্ট 

সেপ্টেখ্বর 



পা ডা 
০০ 

বিবিধ 

ভারতের অতীত আগেযোচ্ছাস 

তিলাই ইম্পাত কারখ।ন। 

ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের সন্গানে 

মক্ভূমির গাছপাল। 

মহাজাগতিক-রশ্মি সম্পর্কে নভুত খের সন্ধান 

মহাশূন্তের অভিযাতী 
মহ।শুন্তযাত্রী রকেট নিয়ন্বণপ উপায় 
মাছের বিব অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মানবীবনে বংশগতি ও পারিপাশ্িকের প্রভাব গরবীন্দ্রকুমার মাত) 

মানুষের গ্রহান্থর যা 

মুকা শপতাঁকীরাম চন্দ 

মুন্তিকা-বাতিত রে!গ দমনের ঘঙ্গ 

যদ্দি সহ আর মাথাকে 

যেশব্ শোন যা লা 

শমনিনকুমার ঘোষ 

শএতরুণ চট্টোপাধ্যায় 

শকমলরুফ্জ ভট্টাচাধ 

এম ভীন্দনাথ বন 

শ্রশ্ুকদেব দন্ত 

মুকুল বিশ্বাস 

রকেট শ্রগোলকেন্দু ঘোষ 

রক্ত-তঞ্চন গিঅশ্য়কুমার মজুমদার 

রি-ইনফে(স ড. সিমেন্ট কংজীট শ্রনির্শলেন্দুবিকাশ কর 

বেডার শ্রধীপক বন্ধ 

শ্বাস-প্রশ্বাম'সহাদক ভ্যাকুয়াম ক্রিনার 

শিশ-পক্ষাথাত 

সবুজ পাতা থেকে প্রোটিন সংগ্রহ 

সর্প-দংশনের চিকিতসা 

সম্তায় ইট তৈরীর যঙ্ 

সমুদ্রতলে সুড়ঙ্গ খনন 

সাবানের কথা 

শ্রকমলকৃষ্ঃ ভট্রাচা্ 

আনসার রহমান 

স্মদূর পিয়ামীর এক অজানা অধ্যায় শ্রআশীষকুমীর মাইতি 

হর্জোন শ্রহ্ুব্রতকুমার পাল 

হাইড়ৌজেন শ্ীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন 

হাইড্রোজেনেই মৌলিক পদার্থ ্ীম্নবিমল কু 
হিম-শৈত্যের সন্ধানে শ্রসলিল বস্থ 

৫৯৩ 

৫৯ 

৫৪9০ 

৫৪৩ 

৫৯৯ 

৭৩০ 

৫৬৭ 

৭১২. 

৪১৭ 

৬১১ 

৫২১ 

অক্টোবর 

নভেম্বব 

ডিসেম্বর 

ডিসেম্বর 

অক্টোবর 

জুল।ই 

অগাষ্ট 

অক্টোবর 

ডিসেম্বর 

অগাষ্ট 

নভেম্বর 

অক্টোবর 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

সেপ্টেম্বর 

ডিসেম্বর 

ডিদেম্বর 

জুলাই 
ডিসেম্বর 

ডিনেম্বর 

নভেম্বর 

জুলাই 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

ডিসেম্বর 

ডিসেম্বর 

জুলাই 

অক্টোবর 

সেপ্টেম্বর 



শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

গীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শীঅনিলকুমীর ঘোষ 

শ্রাঅভীন্্নাথ বস্থু 

শ্রঅশোককুমার দত্ত 

শ্রীমচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় 

শ্রীমাশীষকুমার মাইতি 

আনসার রহমান 

শ্রমাশুতোষ গুহগঠাকুরত! 

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টরাচাধ 

শ্রীক্ষিতীশচঞ্ পেন 

শ্রগোলকেন্দু ঘোষ 
শ্রীজয়া রায় 

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রঙিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীদীপক বন্থু 

অদীপক্কর মুখোপাধ্য।য় 

শ্রীদেবপ্রমাদ ঠমত্র 

প্রদেবব্রত চ্যাটাজণী 

শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী: 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বাগ্মাজিক লেখক সুচী 

জুলাই হইতে ডিমেম্বর-_ ১৯৫৯ 

অশ 

আঁপেগ্সাইটিস 

করোনারী থখ্বোলস 

রক্ত-তঞ্চন 

আরশোঁল। 

মাছের ব্ষি 

ভ'র্তের অতীত আগ্নেয়োচ্ছীম 

মহাশৃন্টের অভিযাত্রী 

ডপলর এফেকু 

নিমেষে কি ফুটবে নাফুল 

চকিতে ফল ফলবে না? 

স্থদূব পিয়াশীর এক অজানা অধ্যায় 

সাবানের কথা 

বধিত রক্তচাপ 

কোকো ও চকলেট 

বজ্জপাত 

মরুভূমির গাছপালা 

শিশু-পক্ষাঁঘাত 

উচ্চ তাপে রাসামনিক বিক্রিয়া 

কাগজের গুণ ও ব্যবহার 

কার্বন 

হাইড্রোজেন 

রকেট 

দাত 

ভিলাই ইস্পাত কারখানা 
উত্তাপে গ্রাণ-ক্রিয়া 

রেডার 

ক্যাম্সীর সম্বন্ধে ছু'চার কথা 

অবকাশ পরিমাপক যন্ত্রীপির ব্যবহার 

কালকুলাসের গল্প 

চাদের গল্প 

৫২০ 

৬৫৪ 

৪৭০ 

৩৮৭ 

৫৪৭ 

৪৮১ 

৬৩৫ 

৬০৭ 

৪ ৭৯ 

৬৩১১ 

৬০২ 

৬৩৮ 

৭০৫ 

৭২১ 

৫০৯ 

৭২% 

৫৮১ 

৩৭৬ 

৫১৪ 

৪৮৩ 

সেপ্টেম্বর 

নভেগ্র 

অগাষ্ট 

জুলাই 

সেপ্টেম্বর 

অগাষ্ট 

নভেম্বর 

অক্টোবর 

অগা 

নভেম্বর 

অক্টোবর 

ডিসেম্বর 

জুলাই 
অগা 

অক্টোবর 

উপাই 
নভেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

নভেম্বর 

লাই 
ডিসেম্বর 

ডিসেম্বর 

ডিসেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

ডিসেম্বর 

অক্টোবর 

জুলাই 
সেপ্টেম্বর 

অগা 



গ্রাদেনী প্রসাদ চক্রবর্তী 

প্রননীগোপাল শর্মকান 

গ্রন্লিনীকাস্ক চক্তবর্ত 

প্রানিশিকান্ত ভৌমিক 

শ্রানির্মনেন্ুবিকাশ কর 

শ্পতাকণরাম চন্ধ' 

শ্রীপ্রতাপরঞন মাইতি 

শবিনয়রুধ। দত্ত 
শবিশ্বপ্ত 4 ঘোম 

শামুকুল বিখ!স 
শ্রীমুণালপস্ডি পট্টনারক 

এ।:মেননাথ মুছরী 

শ্রীববীক্ষবুমান মাত। 

শররামগোপাল চট্োশাধ্যায় 
শ্ীশুকদের দু 

শুশাস্তিময় বন্থ 

শ্রীপলিল বন 
চিত 

আদবোলাক্ষ নন 

শ্রীসরোজকুমার দে 

শহবিমল সিংহরামু 

শ্রস্বিমল কু 

শীহদামচন্ত্র রায় 

শ্রস্থব্রতকৃমার পাল 

শ্রীহবিপদ ভট্ট চার্য 

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় বসে আছে 

অক্টোপাস কাকঙাকে আক্রমণ করেছে 

অ:কাপাশের পিঠের নীচের দৃশ্থ 

অক্টোপাশের বুকের দিকের দৃষ্য 

বেলে 

বলবি্গ্যার ক্রমবিকাশ 

উদ্ছিদ ৪ শিশির 

থা ও কুধিকার্ষে পারমাণবিক শক্তি 

পারমাণধিক শক্তি 

রি-ইনফোদড পিমেপ্ট কংক্রীট 

জীবনের জন্মকথা 

2 

আাটিবায়োটিঝু 

বিজ্ঞান সংবার্দ 

চাদের দেশে রকেট অভিযান 

যেশখ শোনা যায় না 

তিমি 

নাক্সিণ।তেোর মালভূমি 

পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে 

মানবগীবনে বংশগতি 

ও পারিপাশ্থিকের প্রভাব 

বঙ্কিমটন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 

যদি ছ্য আর না থাকে 

বেতার ও বিশ্বব্রঙ্গা্ 

হিম-খৈেত্যের সন্ধানে 

গাণতে ধাধা 

গণিতে শূন্যের আবিষ্কার 
পরমাখু-জগতের অন্তরালে 

ভক্টোপাস 

হাইড্রোজেনই মৌলিক পদার্থ 
পৃথিবীর বয়স 

হমোন 

প্রাণ ও তার গ্রতিগ। 

চিত্র-সুচা 

৬৬১৯ 

৫৮৭ 

৪১৩ 

৪১৪ 

৪১৫ 

৪৯১৩ 

নভেম্বর 

ডি'সম্বর 

অক্টোবর 

ডিসেম্বর 

সেপ্টের 

ডিদেম্বর 

নভেম্বর 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

জুলাই 
সেপ্টেম্বর 

ডিসেম্বর 

অক্টোবর 

জুলাই 
(ডসেম্বন 

মভেখর 

অগা? 

সেপ্টে্র 

অগাঃ 

অক্টো 

অগা 

নভেম্বর 

জুলাই 

অক্টোবর 

ডিস্ম্বের 

ডিসেম্বর 

অক্টোবর 

জুলাই 



( খ ) 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় ভ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় রী ৬ 

অশ হি ৫৩০. 

আঁলেকজা গাঁর পপভ, *** ৪৫০ 

আপেগ্ডিলাইটিসের সামনের দৃশ্া রঃ ৬৫৫ 

আযপেপ্িাইটিসের পিছনের দৃশ্য *** ৬৫৭ 

ইলেকট্রনের বিপরীত মূখী-ঘৃর্ণন ৯২, ৪3২ 

উধবকাশে বেলুন প্রেরণ আট পেপারের ২য় পুষ্ঠ। 
ওপেন হাথ ফাঁণেস *** ৭২২ 

করোনারী থপোসিস '*. ৪৭১ 

কান্ধেতে তলকুপ খননের দৃষ্ত ৪৪৬ 

কুত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন “* ৪৬৮ 

ক্রিম উপগ্রহ এক্সপ্রোরার-৬ -** ৫১৩ 

কত্িিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ *** ৬৪৫ 

টাদের ছবি *** ৫০৯ 

চাদের বিপরীত দিকের ধূষ্য *** ৬৩৪ 

চাদে প্রেরিত রাশিয়ার বাগ্্রীম্ন প্রতীক *** ৬৩৭ 

জানবার থা *** ৪২২ 

্ ৪৮১ 

্ ৫৫২ 

” ৬১৭ 

জেনিথ বিচার আট পেপারের ২য় পৃ 

তড়িংটন্ঘক বর্ণালী "* 5৪০ 

নটিলান নামক সাবমেরিন “০, ৪৬০ 

পপভের তৈরী ঝড়-নির্দেশক যন্্ *-, ৪৫১ 

পপভ, কতৃক স্থাপিত গগল্যাণ্ড দ্বীপের বেতার কেনের দৃশ্য '** ৪৫২ 

পট্কাঁজাতীয় বিষাক্ত মাছ তত ৪৮২ 

প্যাডেল হুইল চালিত কৃত্রিম উপগ্রহ রি ৪০২ 

প্রাচীন সংখ্যা লিপির কয়েকটি নমুনা ০, ৪৫৫ 

কনো গ্রাফ রর ৬৮০ 

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী যাঁছুঘর ১৭ ৪৫৩ 

ব্লাষ্ট ফার্ণেস 2 শ২৩ 

বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র রন ৪৪১ 

স্গর্ভে পেট্রোলিয়ামের অবস্থান রি ৭৩৪ 

মহাশূন্য-ষানের নমুনা রা 
মেলরোজ হ্বৎপিগু-ফুস্ফুস যন্ত্র আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 

অগাষ্ট 

সেপ্টেগ্বর 

অগাষ্ট 

নভেম্বর 

অগাষ্ট 

অগা 

ডিমের 

অগাষ্ট 

অগাষ্ট 

অগা 

সেপ্টেম্বর 

নভেম্বর 

অক্টোবর 

নভেম্বর 

জুলাই 
অগা 

মেপ্টেখর 

অক্টে(বর 

শেস্টেধর 

অগা 

ভ্বলাই 
অগা 

লতেম্বর 

অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 

অগা 

ডিসেম্বর 

জুলাই 

ডিসেম্বর 



রেডিও টেলিস্কোপ 
েডারু যষ্ 
রেডারের ক্রিছাকৌণপ 
সিনভা-র্যাম ব্লক যঙ্্ের সাহাষ্যে গৃহ নিম 
পিনভা-প্যাম ইটের পিসিত একটি গৃহ 
স্ব-রশ্ি ছার পরিচালিত মহাশৃন্য যানের কল্পিত দৃষ্থ 
মোভিমেট ট্রারুর 
মোভিছেট বিজ্ঞানী কক মহাকাশে প্রেরিত 

ভণ্টলেণ নামক কুনুর ও একটি খরগোসের ছবি 
হাসমুর্গীর কোগ প্রতিবোধক ভ্যাঝ্সিন গ্রজোগের পদ্ধতি 

বিবিধ 

অন্ধ প্রদেশে গম মাটির সন্ধান 
অঙ্থত্র প্রতিরোধ সম্পরকে নুতন তথ্য 
অদ্ভুত গাণি.তক যষ্্ 

আকাশ বাছ।সে মরণভম্ম 
ইখিলিন ডাইং রাইড 

উদ্ভিজ্ঃ মোম 

১৯৫৯ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরঙ্কার 
উত্তর মেরু অঞ্চলকে শস্য সমৃদ্ধ করিবার পরিকল্পনা 
উপ্ব আবহমগুলের বাদুপ্রবাহ 
কলিকাত1 বনাবে নৃহন ড্রেজার 
কম খরচে পরমাখু শক্তি 
কোয়াণ্টাম রশ্মি-পিগিচালিত মহাবোমযান 
ক্যালসিয়াম কাবাইড 
ক্যান্সার গবে্ষণাম অগ্রগতি 
কগশ্বাসের আমোরকা আবিষ্কার 
ক্যাম্সার ইদুর 
কৃত্রিম উপগ্রহে টেলিভিপন 
কৃজিম উপায় মাংস পেশী উৎপাদন 
কৃষিকাধে পরমাণু 
কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা বেতার প্রেরণ 
খগ্ডত অঙ্গ-গ্রতঙ্গের পুনবৃদ্ধি 
জমি তৈরীর যন্ত্র 
চন্দ্রের অপর পৃষ্টের দৃদ্তয 
চন্দ্রের আকার 
চন্দ্রের বিপরীত দিকের অবস্থা 
চন্দ্রের কলঙ্ক কাহিনী 

চায়ের ভেষজগ্তণ 
চার মিনিটের মৃত্যু 

আট পেপারের ২য় পৃ 

৬১৩. 

৬৬৭ 

৭ ৭ 

৫৪8৪ 

৫৪৫ 

৭৩. 

আট পেপারের হয় পুষ্ঠ। 
আট পেপারের ২য় পৃষ্ট। 

পু 

৬৯০ 

৬৩০৯৩ 

৬ে২ 

৪8৩০ 

৭৪৬ 

৭৮১ 

৬২৭ 

৭68 

৬২৮ 
৪২৯ 

৬৯১ 

৪6 ৩৮৮ 

৫৫৯ 

৭৪৬ 

৪৩০ 

৪৩৫ 

৪৩৩ 

৬২৭ 

৬২৮ 

৬৮৮ 

৭৪ 

৪৯৬ 

৫৩৬২ 

জুলাই 
নভেম্বর 

ডিসেম্বর 
সেপ্টে্ধর 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেখ্র 

ডিপেম্বর 

নভেম্বর 
জুল(ই 

মাস 

নভেম্বর 

5) 

জুলাই 
ডিসেম্বর 

অকোবর 

ডিসেম্বর 

জুলাই 

অগাষ্ট 

নভে্র 
জুলাই 

নভেঙ্গর 
জুলাই 
অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 
জুলাই 

ঠা 

ডিসেম্বর 
অক্টোবর 

নভেম্বর 
ডিসেম্বর 

অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 



চোখে দেখা ও কানে শোনার চশমা 

৭৯১৪০০ ফুট উচু হইতে লক প্রদান 

ট।াকোমা চক্ষুরোগ সম্পর্কে গব্ষেণা ** 

ট্যাকোম। চক্ষুরোগ গবেষণায় হফল 

ট্র্যাকোমা রোগের টিকা 
ড'নাতয়ালা মানুষ 

তরল সিরি? 
তীয় পদার্থবিদ্যায় অ।লোচন 
তুষার-মানব সম্পর্কে আলোচনা 

তেঙ্জঞ্গিহার পরিণতি 5 

তেজদ্ছিার বীজ দ্বারা টিউমার নষ্ট 
তৈল বীঞ্জ হইতে পুষ্টিকর প্রোটিন 

থোরিয়াম হইতে তাপ-শক্তি 
দশ হাজার বদরের পুরাতন মমি 
দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বুদ্ধি 
দীর্ঘকালব্যাপী রক্ত-সংরক্ষণ 
নৃতন নেত্র 
নৃতন ধুমকেতু 
নূতন পেশিপিলিন 
নৃতন শক্তির সন্ধান | 
পরলোকে পি. টি. আর. উইলসন রি 
পরলোকে গিৰিজাপ্রমনন মজুমদার 
পারমাণবিক ঘড়ি 
পারমাণবিক ইন্ধন 
পাকস্থলীর ক্ষতের নৃতন ভেষঙ্গ 
পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট 
প্রাচীন হুণীয়-সভাতার সম্পদ 
প্রাণী-দেহের দ্রুত পুষ্টিদাধন গধধ 
প্রাগেতিহাপিক প্রাণীর জীবাশ্ম 
প্রাগেতিহাপিক প্রাণীর অস্থি 
পৃথিবীর জন-সংখ্য। রা 
পৃথিবী ও সৌরমগুলের হৃষ্টি-রহস্য ৮৭, 
পৃথিবীর বিকিরণ-বলয়-সম্পর্কে তথ্য মং গ্রহ 

পৃথিবীধ্বংসী হলাহল 
বন্থ-বিজ্ঞান-মন্রিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস 
বিহারে সোপষ্টোনের সন্ধান 
বিশ্বে রেকর্ড পরিমাণ চাঁউল-উত্পাদন 
বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ 
ভারতের জন্য শক্তিশালী চু্বক ** 
ভারতে পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন *** 
ভারতে জিপসাম শিল্প '** 
ভারতে পঙ্গপালের উপদ্রব টা 

৫৬২ 

৭৪৫ 

৪৯৭ 

৪৩৪ 

৭৩৭২ 

৭৪৫ 
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৫৩১ 

৪৯৭ 
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৫৬০ 
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৪৪৮ 
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৪৩৫ 
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৬৯৪ 

৬৯৪ 

৪৩০ 

৪৩১ 

৬২০৯ 

৭৪৩ 

৬৯২ 

৪৩৩ 

৪৯৯ 

৭৪৬ 

৪৩৭ 

৪৩৭ 

৬২৮ 

৫৬১ 

৬৮৮ 

৪২৭৯ 

6৯৫ 

৬৯০ 

৪৯৫ 

৪৯৩৬ 

৪৯৩৬ 

সেপ্টেগ্বর 
ডিসেম্বর 

অগাষ্ট 

জুলাই 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 

$) 

অগাষ্ট 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 

জুলাই 
অগাষ্ট 

জুলাই 

নভেম্বর 

ডিনমেম্বর 
নভেম্বর 

১ 

জুলাই 

অক্টোবর 
ডিসেশর 
নভেম্বর 

জুলাই 
অগাষ্ট 

ডিসেঘর 
জুলাই 

অক্টোবর 

সেপ্টে্ধব 

জুলাই 
অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 
নভেম্বর 
অগাষ্ট 

ঠ% 



ভরতে নাইপানরু হুত। ঠতয়ার 
তাপুতমহা সাগর সম্পর্কে হথানিনন্ধাণ 

5145 প্রথম পারমাণাধিক লিছ্াৎ কারিধান। 
ভারতে ২১ কদল। জর আবিদ ত 
ভারতে উদ্ধিপর হরেন উপাদান তৈপী 
ভারতের উদ্দণে পাথমাণবিক শক্ি 
ভগর্ডে পারমাণবিক পিং রণ 

ভুনা মাগণের গগীরত। 
মহাক।ণে সনের সন্ধান 
মর্দলগ্রচে মানুমর অঙ্ঘান 
মঙ্গলগ্রহে উদ্চিদ জীবন 
মহাঙ্াগতিক পাশ্ুর উতৎ্ম মদন 

মঠাশগা যাব! 

তকাশে দৈনিক স্কাগার স্থাপন 

সঙগাঙজাতিব রখি সম্পকে মনে লন 
মহ।বোমযানের প্রতাযারঙহনের অমশ্া] 

মাক্িন উপগ্রচ ডিম কভার 
মানন দেহ ঈনামদাম 
মানের পরমাম ? গর গবেবণ। 
মাতুমের গ্রহাস্থর যাবা মাটির ১২ 
মিলন, শামুক! ? 
মুকের বান্গোপ্ত গড 

ধক্মারোগের নহন চিকিতস। 
যুকরাপ্্ের এখ-১৫ বিমান 
রক্তপাতশুখা এ মন্্রণাহীন আগ্ক্রেপচার 
পক্ষের উস্ঠ চাপে তন ভেষজ 

রাজা হরেন আমলের মুদ্র। 

রাগির দন্ট 
রোগ চিকিত্সায় পারমাণবিক রিয়্যাীর 
লোকরঞ্জক সাহতো রাষ্ার পুবঙ্কার 
শিশুদের পুষ্িতে ন্নেহজাতীয় পদার্থ 
সমুদ্রের রহস্ত সন্ধানে 

সো।ভয়েট রকেটের চন্রপৃষ্ঠে উপস্থিতি 
সৌর চিকিৎসা 
সৌরলোকের নিকইতম গ্রহের আলোকচিত্র 
হীনপাভালে ৬৫ বত্মর 

হাদ্রোগীদের বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
হদখোগ শিবাময়ে ৫্ব-বিছ্যুৎ 

সম্পাদক--ভ্রাোপালচজ্জ্র ভট্টাচার্য 
ইদেবেজ্নাধ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২1১, আচার প্রফুলচন্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃক মুদ্রিত 
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৭৩৩ 

৬৯৩ 

৫৩০ 

3৯৮ 

৭৪৩ 

৬৯৩ 

৪৯৭ 

৫০৯ 

অগাষ্ট 

অক্টোবর 

সেপ্যেম্ববু 
59 

চি 

ডিসেম্বর 

ভালাই 

ভিসেম্বর 
নভেঙ্গর 

ভুলাই 

ডিমের 

সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 

অগাষ্ট 

ডিদেম্বর 
৪ 

59 

জুলাই 

ডিসেম্বর 

জুলাই 

অক্টোবর 

জুলই 
ডিসেম্বর 

নভেম্বর 

ডিমেম্বর 
জুলাই 

*ভেখর 

ডিসে্শর 

সেপ্টের 
অগাষ্ট 

ডিসেম্বর 
নভেম্বর 
অগাষ্ট 
্ 



০ ০০০০০০০ ও বিজ্ঞান--ডিসেম্বর, ১৯৫৪ ১৫ 

 মিক্ষাও' গাবে গার কে 
আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টায় 

6 -ভ্ভান্িক্ক আঅভ্ব্রসাভিল্স এ ন্সোত্দনন 

ছিন্ন দিকলন ০শ্যডে চ্গনেেহ 
্ী 

এই ক্রমবথপ্নান চাহিদা মেটাবার জন্য আম] 
কারখানায় তরী হাচ্ছ 

ল্যাবরেটর্রীর প্রয়োজনীয় সকল কম আসবাব ও মস্ত্পাতি 

০ 

আমরা সরবরাহ কারি 
পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উডিদতত, প্রণীত 

ও শারীপ্নতত় সংক্রান্ত 
বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর সকল সাজসনগাম। 

০ 

আমাদর ।তরী জিনাষর মাথ্য আছে 
01791711681 13281281106) 085 1১1911655 73101119610 19510111161 

085 2110 ৬৬৪০1. ০001558 101 ].8190180015 10595 0০176171081 1২68891205 

এ ব€ তুল ও শ্তেলত্ তল্যান্বল্ল্েউল্লীন্ল আন্বন্ক্ষ ত্রেল্যার্গি £ 
আপনার প্রয়োজন উল্লেখ করে পঞ্জ ব্যবহার করুন । 

বেঙ্গল রেমঞ৩ আ্যাণ ফার্সাসিউটিক্যাল ওআর্ক লিঃ 
কলিকাতা :: বোহ্থাই :: কানপুর 



১৬ | জান ও বিজ্ঞান ডিসেম্বর, ১৯৫৯ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত মাসিক পত্রিকা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
-_ ন্িন্ন্না্ভলী- 

|] ১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পাজ্রকার প্রত্তি মাসিক সংখ্য! সেই মাসের শেষভাগে গ্রাহক ও সদশ্যদের নিকট, 

ৰ প্রেরিত হবে। 
| ২। বাধিক মূল্য সডাক ৯২, দাগ্নাসিক সভাক ৪-৫* টাকা, প্রতি সংখ্যার মুল্য **৭৫ নয় পয়সা 
ৃ সাধারণতঃ ভি-পিতে পত্জিকা পাঠান হয় নাঁ। পাকিস্তানস্থ গ্রাহকবর্গের বাষিক চাদ ৯৫* টাকা। 
| ৩) পরিষদের সাধারণ সদন্তপর্দের বাধষিক টাদা ১*২ টাকা, বাণ্মাসিক চাদ ৫২ টাকা । সদস্তগণ। 

জান ও বিজ্ঞান? পত্রিক! বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন । 
&। টাকাকড়ি এবং পরিষদ ৪ পর্ধিকা সম্পবীত চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কর্মসাঁচব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান, 

| পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচাধ প্রফুল্লচন্্র রোড, কলিকাতা-৯._এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 
৫ | ব্যকিগতভাবে কেন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে পরিষদের অফিস--২৯৪।২১, আচার্ধ গ্রফুল্লচন্দ্ 

বৌভ, ( ফেডারেশন হল) কলিকাতা_-এই ঠিকানায় ১১ট1 থেকে ৫ টার মধ্যে অফিস-তত্বাবধায়কের 
সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। 

৬। রচনা এক পৃষ্ঠায় গিখে উপরোক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে । রচনা ১২** শব্দের 
মধ্যে সীমাবন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

| ৭। কোন মাসের ৩* তারিখের মধ্যে দেই মাসিক সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকা না পেলে স্থানীয় 
পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ ২৯৪1২।১, আচার্ষ প্রফু্নচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পবিধদ কার্ধালয়ে পরবতী মাসেরই ৭ তারিখের মধ্যে জানানো দরকার 1 এর পরে জানালে প্রতিকার 

' সম্ভব নয়। উদ্ত্ত থাকলে অবশ্ত উপযুক্ত মূল্যে অতিরিক্ত কপি সরবরাহ করা যেতে পারে । 
| ৮। অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন 
১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের গগ্ে বিজ্ঞান সম্পকিত এমন বি্ষিয়বস্তই নির্বাচন করা বাঞ্চনীয় 

জনসাধারণ ষাতে সহজেই আকৃই হয়। 

২। বক্তব্য বিষম্ব সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন । 

৩। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হস্তাক্ষরে লিখিত ন1 হলে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত ন! 
হওয়ারই সম্ভাবন|। 

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে উহা! পৃথক সাদা কাগজে চাইনিজ কালিতে স্ন্দরভাবে একে পাঠান 
দরকার অন্যথায় চি প্রকাশিত হবে না। 

& | মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন। ছাড়া অন্ত কোন বিষয়ে 
[বতর্কমূলক গ্রবন্থাদ্ি প্রকাশিত হবে ন। 

৬। বানানে দ্ধিদ্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়। অবস্ত ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম হতে পাবে। 
৭। উপযুক্ত পরিভাার অভাবে বিদেশী শব্দগুলিকে বাংল! অক্ষরে ব্লক টাইপে লিখতে হবে এবং 

তার পাশে ব্রীকেটে ইংরেজী শবটিও দিতে হবে। 
৮ | কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন; বিশেষ কারণ ব! ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা! ফেরৎ পাঠানো 

হবে না। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে প্রয়োজনীয় টিকেট দেওয়া দরকার । 
' ৯) প্রবদ্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ২৯৪।২১, আচার্ধ প্ররসুল্চন্্ 
রোজে ( ফেডারেশন হল ) পাঠাতে হবে। 

১৯। গ্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূরা ঠিকান৷ থাকা দরকার । 
১১। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা! করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিব্ধন বা পব্থিবর্জনে সম্পাদকের 

চি থাকবে। ] 
.২২.। প্রীবন্ধ অমনোনীত হওয়ার কারণ জানাতে সম্পাদক অক্ষম । 



ধু ( 

জানুয়ারী, ১৯৫৯ 

বিদ্ঞো 
প্রা 

» পলাশ্ত | সি 

নববর্ষের নিবেদন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঁঠক'পাঠিকা, গ্রাহক- 

অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীকে শুভ নববর্ষের 

সাদর সম্ভাষণ জানাই । নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়া 

পশ্চাতে ফেলিয়'-আসা দিনগুলিকে আজ আবার 

নৃতন করিয়া! মনে পড়িতেছে। আজ হইতে দীর্ঘ 
এগার বংসর পূর্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞান" গ্রথম আত্ম- 

প্রকাশ করিয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে বাংল! 

ভাষার মীধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার এবং বিজ্ঞানের প্রতি 

অঙ্গরাগ সঞ্চারের যে হ্থমহান আদর্শ বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পরিষ?কে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহারই ধাঁরক 

ও বাহকরূপে এই পত্রিকার সার্থকতা] আজ সর্বজন- 

বিদিত। আদর্শ যত উচ্চ, পথও তত বন্ধুর। 

বন্ধুর পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই অভিযাত্রী 
পাথেয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞ।ম তাহার চলার পথে বহুজনের 

সাহা) ও সহযোগিত| লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞন 

এখন আর জনপাধারণের নিকট দুরূহ, জটিল বা 

বিভীষিকা নহে। মাহ্ষের কৌতৃহলী মন আজ 
বিজ্ঞান-সরম্বতীর খানমহলের আনাচে-কানাচে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মন ছুটিয়া 

চলিয়াছে পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দুর- 
দূরীস্তরে | বিজ্ঞান-জগতের নানা সংবাদ জানিতে 

সাধারণ পাঠকও আজ আগ্রহশীল। বিদেশী ভাষার 

কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 

জটিলত| উন্মোচন করিয়া! কত জনই ঝাকৌতুহল 
শিবৃত্ত করিতে পারে? অথচ বিষয়বস্ত্রটি বুবিবার 

মত সহজ জ্ঞান মানুষের মধ্যে মোটেই দুর্ণভ 

নহে। 

বিজ্ঞানের নানা বিষম সাধারণের উপযোগী 

করিয়া বাংলা ভাষায় প্রচারের জন্য জ্ঞান ও 

বিজ্ঞানে'র মধ্যস্থতায় শিক্ষক ও ছাত্রগণ ক্রমেই 
অগ্রনর হইয়া আসিতেছেন। আশা হইতেছে, 

পথের বন্ধুরতা ক্রমশঃই অধিকতর মস্থণ হইয়া 
উ্ভিবে। | 

বাংলা ভাষার বিজ্ঞানের কথ। গ্রচারের একটি 

গৌরবময় এতিহ আছে। অক্ষয়কুমার, বাঞ্জেন্দ্রলাল, 

বঙ্ষিমচন্ত্র প্রমুখ প্রতিভাধরগণ এই পথের মহান 
পথিকৎ্। রবীন্দ্রনাথ তাহার লোকে ত্বর প্রতিভার 

যাছুদণ্ড স্পর্শে বৈজ্ঞানিক সত্যের শুষ কাঠিগ্ঠকে 
অপূর্ব সাহিত্যরমে অভিপিঞ্চিত করিয়াছেন। এই 



২ উদ্তান ও বিজ্ঞান 

প্রসঙ্গে রামেন্রনুন্দরর নিষেদির নামও ম্মরণীয়। 

বিজ্ঞানাচার্ধ জগদীশচন্দ্র স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়া 

মাতৃভ।ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের উজ্জল দৃষ্টাস্ত 

স্বপন করিয়াছেন। বন্ততঃ, কি অতীতের, কি 

বর্ভমানের বহু লেখকের বিজ্ঞান ব্ষিয়ক রচনার 

মধ্যে অতি উচ্চন্তর়ের সাহিত্য শেলীর প্রচুর 

নিদর্শন পাওয়া যায়। লিষঘ বিজ্ঞান হইলেও 

ভাষার প্রতি আদ্ধাবোধ এবং বক্তব্য 

পবিদ্ধীর ধারণা-এই দুইয়ের সমহ্বয়ে বিজ্ঞান- 

সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহের 

অবকাশ নাই। কিন্তু এই বথা মনে রাখা দর্কার 

যে, সকলের বোধগমা করিয়া বিজ্ঞানের বিষিমু 

লিখিতে হইবে। ভাষার শুচিতা বশ করিদাএ 

সহ 

যে তাহা কর! যায়, পূর্বাচাধগণের বচণাই তাহার 

শুচিতাবোধ গ্রকুষ্ট গ্রমাণ। অধশ্বা এই 

বাতিকে পরিণত না হয়। 

যেন 

ধু 
এ, সসপর্পিিটি 

৬০৯, 

কপাল সপ এ শট পি এল 

[ ১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 

সম্প্রতি জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 

রঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে 

অধ্যাপক সতোক্্রনাথ বন্থ এই সম্পর্কে ষে মূল্যবান 

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! এই প্রসঙ্গে 

স্মরণীয় । ভাষার জটিলতা ও দুব্ধহতা অতিক্রম 

করিয়া বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 

ততপ্রতি মান্টঘের মন শ্বভাবতঃই আকুষ্ট হয় না। 

ভাবের সুষ্ট প্রকাশ উপযুক্ত পরিভাষাগ অভাবে 

বাাহত হইলে বিদেশী ভাষার ভাগ্ারে সন্ধান 

দৌষাবহ নহে । কিন্তু অনাবশ্ঠক জটিঙ্গতা ও দুরূহ 

বাগধারা ঝচনাঁকে ভাবীক্রাস্তই করিঘাই তোলে । 

ধাহারা বাঁংলাঘ় বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহশীল তাহারা 

এই কথাটি স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞান-লাহিত্যের 

কল্যাণ হইবে। আমাদের আশা-বাংলা ভাষার 

মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের এই শুভ প্রয়াস জন- 

সাধারণের সান্স গ্রহ আন্ুকুল্যে জয়যুক্ত হইবে। 

বৃটনের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের উদ্চোগে 

স্থাপিত দ্রুত বিভাজনক্ষম ত্রিভার বিয়্যা্টরের দৃশ্। 



রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার--১৯৫৮- 
শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

সুইডিশ নিজ্ঞান আকাডেমী ডাঃ ফ্রেডারিক 

স্যাাঙগারকে রদায়ন-বিদ্ঞানে ১৯৫৮ সালের নোবেল 

পুরস্কার দিয়াছেন। ইনম্্লিন অণুর মধ্যে বিভিন্ন 

পরমাণুর সংযৌজন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গব্ষেণায় তার 

অপামান্ত কৃতিত্বের ন্ে তাকে এই পুরস্কারে 

ভূষিত করা হয়েছে। 

মানবদেহে পাকস্থলীর পিছনে প্যানক্রিয়াস 

নামে একটা বড় গ্র্যাণড অছে। খাছ্যের সঙ্গে 

ঞোটিন পাকস্থলীতে যায়। সেখানে প্রোটিনকে 

হজম করবার জন্যে যে সব দ্রব্যের প্রয়োজন, 

সেগুলি এই প্যানক্রি্াসে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া 

প্যানক্রিয়াসে ইনস্থলিনও উৎপন্ন হয়। ইন্হুলিনের 

কাজ হচ্ছে চিনিজাতীয় দ্রব্যকে শরীরের কাজে 

লাগানো । আখের রপ, গ্লকোজ, ফুলের মধুঃ 

মিষ্টি ফল ও নানাপ্রকীর শীকদজীতে চিনি রয়েছে। 

স্বাভাবিকভাবে আমাদের রক্তে গ্রকোজের 
পরিমীণ শতকরা ০'*৮ থেকে ০১৮ ভাগ, আর মূত্র 
শতকরা ০"১ ভাগের চেয়েও কম। প্যানক্রিয়া 

গ্র্যাণ্ডে উৎপন্ন ইনসুলিন এই চিনিকে ভেঙ্গেচুরে 
শরীরের কাছে লাগায়। প্যানক্রিয়াদে গোলযোগ 

হলে শরীরে প্রয়োজনীয় ইনস্থপিনের অভাব ঘটে। 

তখন বহিরাগত চিনি শরীরের কাজে লাগানো 

সম্ভব হয় না এবং দেহে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায়। 

বুমৃত্র রোগীর রক্তে চিনির পরিমাণ শতকরা *'৩ 
ভাগ ও মৃত্রে শতকরা ১* ভাগ পর্বস্ত দেখা যায়। 

তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন শরীরে ছু'চ দিয়ে 
ঢুকিয়ে এ অতিরিক্ত চিনিকে ভেজেচুরে দেওয়া হয়। 
তাছাড়৷ খাছ্চে চিনিজাতীয় দ্রব্যের পরিমাণও হাস 

করে দেওয়া হয়। তখন চিনির পরিমাণ কমে যায়-- 

বছমুদ্ধ রোগ থেকে সাময়িক সুস্থতা লাও কর চলে। 

প্যানক্রিয়াম থেকে নিঃস্ছত এই অতি প্রয়ো- 
জণীয় হরমোন ইনস্থলিন প্রথম আবিষ্কৃত হয় 
১৯২২ সালে। এর আনিক্ষারকদের নাম ব্যাটিং 

এ বেষ্ু। 

প্রায় বিশ বছর আগে ১৯৩৭৯ সালে 

কেপ্বিজ বিশ্ববিদ্ালয়ের বায়োকেমিছ্রি বিভাগে 
গবেষণা স্বর করেন ম্যাঙ্গার। সালে 

তিনি কয়েকজন সহকমীকে নিয়ে ইনস্থলিন 

অণুর পরমাণু সংযোজন ব্যবস্থা! সঙ্বন্ধে গব্ষেণার 

স্বত্রপাত করেন। নিমোক্ত কারণের জন্তে তিনি 

ইনম্থলিনকে তার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে 
নির্বাচন করেন-- 

১। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ অবস্থা প্রোটিন 

পাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। ইনসুলিন মোটা- 
মুটি বিশুদ্ধ অবস্থায় সহজেই পাওয়া যায়। 

২। ইনন্থুলিনের মধ্যে কোন্ কোন্ পরমাণু 

রয়েছে তা বিশ্লেষণের সাহায্যে রাসায়নিকেরা পূর্বেই 
তাবের করেছিলেন। একটি ইনস্থলিন অণুর 

মধ্যে রয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড়োজেন, 
নাইট্রোজেন এবং সাঁলফীরের মোট 4৭৭ পরমাণু। 

অবশ্ট কি ভাবে এই ৭৭৭টি পরমাণু সংযোজিত 

হয়ে ইনস্থলিন অণুর স্যটটি করেছে তা জানা 

ছিল ন1। ৃ 
৩। থাগ্য হিসাবে আমরা যে চিনি গ্রহণ 

করি, ইনহপিন তাকে পুড়িয়ে শরীরের কাজে লাগায় 

এবং আম।দিগকে বহুমূত্র রোগের কবল থেকে রক্ষা 

করে। কিন্ত কি প্রকারে ইনহ্থলিন চিনিকে পোড়ায় 
তা আমাদের জানা নেই। ইনহলিন অণুর 
ভিতরকার পরমাণুর সঠিক সংগঠন জানা গেলে 

হয়তো ইনন্ুলিনের কাজের রহম্যও উদ্ঘাটিত হতে 

১৪৯৪৪ 
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পারে। আমরা হয়তো! বুঝতে পারবো। কি ভাবে 

বহুমুত্র' রোগের স্থষি হয়। 

ডাঃ শ্তাঙ্গার কি কঠিন সমস্যার সমাধান 
করবার জন্তে আত্মনিয়োগ করলেন তা একট 

উদাহরণ থেকে কিছুট। অন্মান করা যেতে পাবে। 

ধরা যাক, একটা ফুটবল দলের এগারো জন 

খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হয়েছে । কে কোথায় 

খেলে তা বলা হয় শি। এখন সাজিয়ে দিতে হবে 

দলটিকে, কে কোথায় খেলবে। অথচ এগারে। 

জনের প্রত্যেকে শুধু এক বিশেষ জায়গ।য়, ঘখ।-_ 

গোলে) ব্যাকে বা ফরোমার্ড লাইনে খেলতে পাবে। 

অস্ক কষে দেখা যাবে, দলটিকে সাজানো চলে ১১১৫ 

১০১৯১৮৮১৮৭১৬১৫১৮৪১৮৩১২১৮১7 অর্থাৎ 

৩১ ৯৯৪ ১৬, ৮০০-এত প্রকারে । অথচ এদেএ 

একটি হচ্ছে মাত্র সঠিক উত্তর। স্থতরাং কারো 

পক্ষে সঠিক উত্তর দেবার সগ্ডাবনা নিতান্তই 

অল্ল। 

্যাটি এগারো হলেই সমস্যা যখন এত কঠিন 

তখন সহজেই অনুমেয় ৭৭৭ সংখ্যার হিসাব নিয়ে 

কি কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন ডাঃ শ্যাঙ্গার ও 

ভার সগকর্মীরা। 

স্যাঙ্জার সহজেই বুঝলেন যে, সহজে ফল লাভ 
করা সম্ভব নয়--সুধীর্ঘ সাধন! তাকে চালিয়ে যেতে 

হবে। সিছ্ধিলাভ তাঁর জীবনে হবে কিনা, কে 

জানে! 

হ্যাঙ্গীর জানতেন ষে, যাবতীয় প্রোটিনের গঠনের 

মূলে রয়েছে আমিনো আসিভ। এ-পর্যস্ত প্রায় 
২৫টির মত আামিনো আমিড আবিষ্কৃত হয়েছে। 

সব চেয়ে ছোট আমিন আসিডের আণবিক ওজন 

৯০ এবং সব চেয়ে বড়টির ২৫-এর মত। প্রায় 

সব আমিনে। আমিডই দানা বেধে থাকে এবং 

ক্ষুদ্র আমিনো আসিডগুলি জলে গলেযায়। 

মানবদেহে প্রোটিন উৎপাদনে আামিনো আআসিডের 

দান অত্যন্ত বেশী--আামিনো আপিডের অভাবে 

দেহের শ্বাভাবিক কাজ বাঁধা পায়। দেখা গেছে, 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

মানবদেহে সব আযমিনে। আআমিভ €তরী হয় 

না। প্রোটিন-প্রধান খাছ শরীরের প্রয়োজনীয় 

আমিনো আ।দসিড সরবরাহ করে। 

স্যাঙ্গারের আরও জানা ছিল যে, কোন নতুন 
উপায়ে কয়েকটি আমিনো আমিড সাজানো 

হলেই এক একটি নতুন প্রোটিন পাওয়া যাবে। 
ঈনম্থলিনের একটি অণুতে রয়েছে ৫১টি আমিনো 

আমিড অনণু। ৪৫১টি আমিনেো আসিডকে 

সাজানো চলবে কোটি কোটি সম্ভাব্য উপায়ে 

আর তাঁর একটি হবে ইনম্থলিন অণু। ৭৭৭টি 

পরমাণু থেকে স্তাঙ্গার ৫১টি অণুতে মনোনিবেশ 

করলেন, তবুও কাজের পরিমাণ রইলো অসম্ভব 

রকমের | কিন্তু শ্যাঙ্গারের ধর্ধও অপরিসীম । 

একটি ইনসুলিন অণুর ভিতরকার ৫১টি 

আ।মিনো আসিড অপুর সম্ভাব্য শৃঙ্খল নিয়ে 

তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ায় ইনস্বলিন অণুকে বিদারণ করে নানা 

ংশে বিভক্ত করলেন । তারপর বিভিন্ন অংশকে 

বিভিন্ন আমিনো আসিডরূপে চিহ্িত কর! 

হলো। কালি চোষবার জন্যে আমরা বলটিং কাগজ 

ব্যবহার করি--এই ব্লটিং কাগজের ভিতর দিয়ে 

যাবার সময় এক এক রকমের আমিনো আদিড 

এক এক রকমের ছাপ রেখেযায়। অঙ্ষম যন্ত্রের 

সাহায্যে এ ছাপ দেখে স্তাঙ্গার ও তার সহকর্মীরা 

বাছাই করলেন বিভিন্ন দলের আমিনো আআমিড। 

এভাবে ইনস্থলিন অণুর বিভিন্ন অংশ বের করে 

ডাঃ স্তাঙ্গীর ভাবতে লাগলেন--কি উপায়ে বিভিন্ন 

ংশগুলি সজ্জিত হয়ে ূপ নেয় ইনস্থলিন অণুর ? 
তিনি বড় অংশগুলি আলাদা করে নিলেন, আর 

ছোট অংশগুলি বড় অংশগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে 

অগ্রনর হতে লাগলেন। একদিন যা করেন পরদিন 

পরীক্ষায় তা বাতিল হয়ে যায়। আবার নতুন 
করে জুড়তে বসেন। এভাবে কেটে গেল একটান। 
আট বছর। 

৯৯৫২ সালের শেষভাগে তাঁদের সুদীর্ঘ সাধন 
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সাফলাম্ডিত হয়। ১৯৫৪ সালে স্যাঙ্গার প্রমীণ 

করেন যে, ২১টি ও ৩৫টি আমিনো আযাসিডের 

ছুটি শৃঙ্খলে গ্রথিত হয়েছে ইনস্কলিন অণু 

ছুটি শৃঙ্খলে রাপায়নিক গ্রস্থনীর কাজ করছে 

ছুটি করে চারটি সালফার পরমীথু। এ রকম আর 

একটি গ্রস্থনী তিনি পরে আবিষ্কার করেন। 

১৯৫৪ সালে ইনস্থলিন অণুতে ৭৭৭টি পরমাণুর 

বিন্তাস সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 

স্াঙ্গীরের কাজের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, 

গরু, শুকর, ছাগল, ভেড়া ও মানুষের দেহে যে 

বিভিন্ন ইনস্থলিন উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য 

শুধু ছুটি স্থানের বিন্যাসে । 

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, অতি আধুনিক 

যন্থপাঁতির ব্যবহার ব্যতীত স্যারঙ্গীরের পরীক্ষা 

নিরীক্ষা সম্ভব হতো না। ১৯৫৭ সালে নোবেল 

পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডি. ভিগনভের আবিষ্কৃত 

ক্রোমেটোগ্রাফীর সহায়তায় স্টাঙ্গারের কাজ 

অনেক সহজ হয়েছে । এই ব্যবস্থার সাহায্যে কোন 

পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশের অস্তিত্ব সহজেই ধরা 

পড়ে। 

কেধিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্রি শাখার 

রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরক্কার--১৯৮৫ € 

ভেষজ গবেষণ| বিভাগে ডাঃ শ্যাঙ্গার যুক্ত আছেন 

১৯৩৯ সাল থেকে। তার একনিষ্টা ও ধৈধ থে 

কোন সাধকের গৌরবের ব্স্ত। দুর্গম পথে ছুর্ম 

অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হবার মৃত শক্তিধর 

পুরুষ তিনি । ১৯৫৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের 

রয়াল সোসাইটির সদশ্য (মূ. 2, $.) নির্বাচিত 

হন্। 

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর সাংবাদিকের 

তাকে অভিনন্দিত করলে তিনি বলেন যে, তিনি 

সত্যই খুব খুশী হয়েছেন এই পুরস্কার লাভে-- 

তবে তাঁর কাজের একট] পর্যায় মাত্র শেষ হয়েছে, 

এখনও অনেক সম্ভীবন। অজান। রয়ে গেছে। কি 

করে রোগ হয়, একথা আমরা এখনও পুরাপুরি 

জানতে পারি নি। ইনম্থলিন অণুর পরমাণু বিন্যাস 

জানবার ফলে রোগ হবার প্রক্রিয়া জানতে অনেক 

ক্থবিধা হবে। আরও বৃহত্তর কর্মপাধনায় মানব- 

জাতির কল্যাণে তাঁর সাধনা উত্তরোত্তর সফলতা 

লাভ করুক, বিশ্ববাপী আজ এই কামনাই 

করছে। জীবনের চাঁবি রয়েছে প্রোটিনের মধো-_ 

সেই প্রোটিনের গঠন আবিষ্কারে আঙ্গ পর্যস্ত সব 

চেয়ে সাহসের কাজ করেছেন ডাঃ স্তাঙ্গার। 



হামিলটন 
শ্ীঅনিমেষ চক্রবতা 

বিজ্ঞান ও দর্শনশান্মের অগ্গতির পথে গণিত- 

বিচ্যার প্রয়োজন প্রতি পদে পদে। কিন্তু নানা- 

কালের দিকপাল টনজ্জানিক অথবা দার্শনিকদের 

সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় যতটা, সে তুলনায় 
বিশুদ্ধ গণিতের একনিগ সাধকের গ্রা অব- 

হেলিত, অপরিচিত । হম়তে। এদের গব্ষেণালক 

তথ্য সাধারণের আগতার অনেক উপের্ব বলেই 

এমন হয়েছে। 

এই প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর একজন 

অমর গণিত সাধক, আয়ারল্যাডের সুযোগ্য সন্তান 

উইলিয়াম রোয়েন হামিলটনের বিচিত্র জীবন- 

কাহিনী আলোচনা করবে! নিউটনের পরে 

ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে হাঁমিলটনের মত 

প্রতিভা আর বেশী দেখ! যায় নি। 

১৮০৫ সালের ওরা অগাষ্ট হামিলটনের ভন্ম 

হয়। পিতা ডাবলিনের একজন মলিসিটর। বক্তা 

হিসাবেও তার পিতার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু 

ংসার বুদ্ধি তার মোটেই প্রথর ছিল না। পিতার 

এ সব গুণ অথবা দোষের অনেকগুপিই হামিলটনের 

ধমনীতে সঞ্চারিত হয়েছিল। মাতা! সারা হাটন 

ছিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী 

মহিলা । হামিলটন তার উপযুক্ত সন্তান। তিন 

ভাই ও এক বোনের মধ্যে হামিলটনই ছিলেন 

সব চেয়ে ছোট । 

বোধ হয় পিতার সাংসারিক বুদ্ধির অভাবের 

জন্যেই হামিলটন মীত্র এক বছর বয়স থেকেই মানুষ 

হন তাঁর কাকা রেভারেগ্ড জেমস্ হামিলটনের 

কাছে। হামিলটনের বদ যখন বাঁরো তখন মাতার 

এবং এর দু'বছর পরে পিতার মৃত্যু হয়। মাতা- 

পিতার সঙ্গে একট! প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠনান 

যোগই হলো না তার জীবনে। 

কাক জেমস ছিল্নে ডাবলিন থেকে কয়েক 

মাইল দূরে টিম নামক গ্রামের ধর্মযাজক । তার 

মত ন্হু ভাষাব্দি খুবই বিরল। প্রতিভাবান 

ভ্রাতুপ্পত্রকে পেয়ে তার এই ভাষাচর্চার উত্সাহ 

আর৪ বেড়ে গেল। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব 

রকম ভাষার এক অবিশ্বাস্য সংগ্রহশালা খুললেন 

হামিলটনের মধ্যে । তিন বছর বয়সে হ্ামিলটন 

ইংরেজী পড়তে শিখলো। বয়স যখন পাঁচ, তখন 
ল্যাটিন, গ্রীক আর হিক্র, পড়তে এবং অন্গবাদ 
করতে তার আর কোন অস্থবিধাই বইলো না। 

আট বছরে ইটালিয়ান এবং ফেঞ্চ আয়ত করলেন। 

দশ বছরে পড়বার আগেই প্রাচ্যের ভামাগুলি একে 

একে শিখতে লাগলেন । সংস্কৃত এবং আরখীয় 

থেকে আরম্ভ করে হিন্দী, মারাগী এবং বাংল! 
ভাষার উপরও তার অধিকার বিস্তৃত হলো। 

শেষ পর্ষস্ত চীনা ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেছিলেন; 

কিন্তু উপঘুক্ত বইয়ের অভাবে খুব বেশী দূর এগোতে 
পারলেন না। তেরো বছর বয়সে হিসাব করে 

দেখা গেল, জীবনের প্রতিটি বছরে হামিলটন এক 

একটি ভাষা আম্নত্ত করেছেন। গল্পের মত মনে 

হয়, কিন্ত এসবই এঁতিহাসিক সত্য। 

শুধু ভাষাচর্চাই নয়, কবিতা লেখাও ছিল 

হা(মিলটনের একটা বড় নেশা । এনেশা তার প্রায় 

সারাজীবনই ছিল। একটি সত্যিকারের স্বপ্নালু 

প্রকতি-প্রেমিক হৃদয় ছিল তাঁর। নতুন নতুন 

ভাঁষ৷ শিখে নেই ভাষাত্তেই কবিতা লিখতে স্থুরু 

করে দিতেন। একবার আয়ারল্যাণ্ডের কোন 

একটা স্থন্দর দৃশ্ত বর্ণনার জন্টে তিনি ল্যাটিন 
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হেক্সামিটারের আশ্রয় নিলেন । কারণ তার মনে 
হলো, সোজা ইংরেজী এই উদাত্ত ভাবের উপযুক্ত 

বাহক মোটেই নয়। হ্যামিলটনের চৌদ্দ বছর 
বয়সে পারস্তের রাষ্ট্রদূত এলেন ডাবলিনে । পারসিক 

ভাষার শে শব্সস্তার দিয়ে একটি অভিদন্দন 

পত্র রচনা করে হ্যামিলটন পাঠিয়েছিলেন তার 

কাছে। 

পনেরো বছর বয়মে হামিলটন ডাঁবলিন নগরে 

জেরা কে।লবার্ঁণ €(১৮০৪-১৮৯) নামে তার 

সনবয়স্ক এক আমেরিকান বালকের সংস্পর্শে 

আসেন । কোলবার্ণ ছিলেন এক জীংস্ত গণনা- 

যন্ত্র সুখে মুখে বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, 

বর্গমূল, ঘনমূল তিনি মুহূর্তে করে দিতে পারতেন। 

এব সঙ্গে পরিচয়ের ফলে হ্ামিন্টনের প্রতিভ। 

সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে সরু করলো। তিশি 

বুঝলেন, তার আদল পথ হচ্ছে গণিতশাস্কের প্থ। 

কোলবার্পের এই বিচিত্র ক্ষমতার উত্প ছিল তার 

অসাধারণ ম্মপণশক্তির মধ্যে । এর সঙ্গে দেখা না 

হলে হামিলটন হয়তো! ভাষাচা আব কবিতা 

শিষ়্েই জীবনটা কাঁটিক্সে দিতেন--বিরাট এক 

প্রতিভার অপব্যবহার হতো। কাব্য রচনার পথ 

যে তার ঠিক পথ নয়, এটা হা|মিলটন পরে কা 

ওয়ার্ডস্ওয়ারথের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেও যুঝে- 

ছিলেন। এ পরিচছ্জের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা 

করবো । 

যাহোক, এই সময় থেকে হ্যামিলটন গতীর- 

ভাবে গণিতের অধ্যয়ন সুর করে দিলেন। ভাষ! 

অথবা ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চ'ও বজায় রইলো, কিন্ত 

গৌণভাবে। সতেরে। বছর বয়মেই তিনি উচ্চ 

গণিতে বিশেষ পারদশশী হয়ে উঠলেন। 

১৮২৩ সালের ৭ই জুলাই হ্যামিলটন ডাঁবলিনের 
টউ্রনিটি কলেজে ভি হলেন, একশত পরীক্ষার্থীর 

মধ্যে অনায়াসে প্রথম হয়ে। এর আগে পর্স্ত তার 

সব রকম পড়াশুনাই বাড়িতে হয়েছে, কোন 

বি্ঞালয়েই যান নি। তার আশ্চর্ধ প্রতিভার কথা 

হামিলটন ৯ 

ট্রনিটিতে আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জনশ্রুতি 

ব্যর্থ হয় নি--কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায়. অেষ্ট 

সম্মানের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষার 

ফলের চেয়েও ঝড় কথা, এই সময়টাতেই হামিলটন 

নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশ।য় মেতে ছিলেন। 

অবশ্য টউ্রনিটিতে আপবার আগেই তিনি তার বোন 

এলিজা! ও পরে তার কাকাঁকে চিঠিতে জানীন-_ 

আমি বোধ হয় একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করতে 

চলেছি। এই আবিষ্কার মোটামুটি পূর্ণ রূপ পায় 

তাপ একুশ ব্ছর বয়সে (১০২৭ )--আলোকের 

গ“তপথ সম্পকে জ্যামিতি ও বীঞ্গশিতের অভিনব 

প্রয়োগে । রম্যাল আইরিশ আাঁকাডেমীতে তিনি 

এই “থিওরী অফ এ সিস্টেম অফ রেইজ” পেশ 

করলেন। অনেকেই বললেন, দ্বিতীয় নিউটনের 

আবির্ভাব হয়েছে। 

এর অল্প কিছু দিন পরেই [্রনিটিতে 'প্রোফেসর 

অফ আযাষ্টোনবি'র পদ খালি হলো। কয়েকজন 

খ্যাতিমান জ্যোতিব্দি প্রার্থ হলেন। কিন্তু 

টট্রনিটির পরিগালকবর্গ সম্পূর্ণ একমত হয়ে 
হাঁমিলটনকে এই পদ্দ গ্রহণ করতে আহ্বান 

জানালেন। হ্াামিলটনের বয়ন তখন বাইশ । 

তাছাড়াও তিনি সবে মাত্র আগার গ্রাজুয়েট 

হয়েছেন। তাঁই এই পদের জন্তে তিনি দরখ।স্তও করেন 

নি। হামিলটনের প্রতিভা টউরনিটিকে কতটা মুগ্ধ 

করেছিল, এ থেকে স্পষ্ট বোঝ! যায় । প্রোফেসরের 

পদ নেওয়ার পর হ্ামিলটন চলে গেলেন ভাবলিন 

থেকে কিছু দূরে ডুনসিক অবজারভেটরীতে । 

এই অধ্যাপক পদের জন্তে কটিনবীধা কাজ কমই 
ছিল। স্বামিলটন পুরাপুরি গণিতের সাধনায় 

মগ্র হলেন। মাঝে মাঝে তিনি জ্যোতিবিস্া 

কিংবা ততসম্পাকত বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন । ভার 

এ সব ভাষণ হতো অত্যন্ত জ্ানগর্ত অথচ আশ্চষ 

রুকম কবিত্বপূর্ণ। ছাত্র আর অধ্যাপকের সমাধেশে 

ঘর ভতি হয়ে ষেত। 

১৮৩২ সালে হামিলটন তাঁর পূর্বোক্ত আলোক- 



৮ শান ও বিজ্ঞান 

রশ্মি সম্পকিত গ্রতিপাগ্ধ থেকে গাণিতিক যুক্তি 

দিয়ে প্রমাণ করেন ষে, বিশেষ কতকগুপি একপ্রকার 

কেলাসের মধ্য দিয়ে যায়ার পথে আলোকের 

নতুন একভাবে প্রতিসরিত হওয়া উচিত- শঙ্ু- 

আকৃতি প্রতিসরণ। এর আগে এ নিয়ে কেউ 

পরীক্ষা! করেন নি। 

এবার হামিলটনের জনৈক বন্ধু লেবরেটরীতে 

পরীক্ষা করে দেখলেন। হামিলটনের প্রস্তিপাগ্ঠ 

বিষয়ের সারবত্তা নিশ্চিতন্ধপে প্রমাণিত হলো । 

এরপর ১৮৩৫ সালে বপ্তপিণ্ডের গতি সম্পর্কে 

তিনি বিশেষ মুল্যবান গাণিতিক গব্ষেণা করেন। 
আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি 

অনিশ্চয়তাবাদের বেশ কিছুট। আভাস এই গবেষণার 
ফলাফলে রয়েছে। এ বছরেই হামিলটন স্যার 

উপাধিতে ভূষিত হন । ছু বছর পরে তিনি রঘ্যাল 

আইরিশ আকাডেমীর সভাপতির পর্দে নির্বাচিত 

হন। 

হামিলটনের ব্যক্তিগত জীবন মোটেই সুখের 

ছিল না। উনিশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমে ব্যর্থ 
হয়ে আত্মহতায় উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ 

পর্ষস্ত পদ্য লিখে নিজেকে শান্ত করেন। এর পর 

দ্বিতীয় ব্যর্থ প্রেম। তারপর ১৮৩৩ সালে 

হেলেন মারিয়া বেইলে এলেন তার জীবনে । 

হামিলটনের বয়স তখন আঠাশ। বেইলের স্বাস্থ্য 

ছিল খুবই খারাপ। তাকে বিয়ে করে হ্যামিলটন 

মোটেই সখী হন নি। বিয়ের কয়েক বছর পরেই 

ভগরন্বাস্থ্যের জন্টে মিসেস হা!মিলটন ইংল্যাণ্ডে তার 

বোনের বাড়ীতে বেড়াতে চলে যান। ছু-বছর পরে 

সেখান থেকে ফিরলেন, ১৮৪২ সালে। কিন্ত 

অবস্থার কিছুই উন্নতি হলো না। হাঁমিলটনের 

দেখাশোনার সব ভারই চাঁকরদের উপর পড়লে! । 

ফল যা হওয়ার তাই হলো। আত্মভোল! 
বৈজ্ঞানিকের খাওয়াপরা কোন কিছুই ঠিকমত 
হতে। না। ঘর-দুয়ার বিশ্রী রকমের অপরিষ্কার 

হয়ে থাকতো | অথচ এত অস্থবিধার মধ্যেও দিনে 

টিটানি ৭১৭ 

( ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা গবেষণায় মগ্র থাকতেন। 
স্বভাবত্তঃই পানের মাত্রা দিন দিনই বাড়তে 
লাগলো । শেষে প্রায় বিপজ্জনক শীমায় এসে 
পৌছলেন। একদিন এক পার্টিতে অতিরিক্ত পান 

করে একদম মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা 

করলেন, আর মদ স্পর্শ করবেন না। কিন্তু এ 

প্রতিজ্ঞা খুব বেশী দিন টেকে নি। এত বড় 

বিজ্ঞানীর এই অসহায় অবস্থার কথা ভাবলে সত্যই 
মর্মাহত হতে হয়। হ্যামিলটনের জীবনে প্রয়োজন 

ছিল একজন সহাচুভূতিশীলা বুদ্ধিমতী নারীর-_- 
ঘরকন্না গুছিয়ে রেখে ধিনি বিজ্ঞানীর গবেষণার 

উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পারতেন। প্রতিভা 

আর তার বিকাঁশের উপযুক্ত পরিবেশের যোগাযোগ 

হয়তো অনেক সময়েই হয় না। সাধারণ অনেক 
প্রতিভাই তাই মরেযায়। কিন্ত হামিলটনের মত 

বিরাট প্রতিভার মৃত্যু নেই বলেই তিনি এই 

অবস্থার মধ্যেও আমাদের অনেক কিছু দিয়ে 

গেছেন। 

১৮৪৩ সালে ত্রিমাত্রিক দেশে ভেক্টর সম্পর্কে 

তিনি এক মূলাবান আবিষ্কার করেন-_ক্যালকুলাস 

অফ কোয়্াটারনিয়ন। এটা নিয়ে হ্ামিলটন প্রায় 

পনেরো বছর ভেবেছেন, অজন্্র অঙ্ক কষেছেন। 

কিন্তু একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর মনে 

সমাধান এসে গেল, ১৬ই অক্টে।বর, ১৮৪৩ সালে। 

হামিলটনের এই আবিষ্কারের ফলাফল প্রচলিত 

কতকগুলি গাণিতিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত 
ছিল। সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে । সাধারণ 

মানুষ কিছুই বুঝতে পারে নি, কিন্তু তাঁরা এটা 
বুঝলে যে, হামিলটন যুগান্তকারী একটা কিছু করে- 

ছেন। শোঁনা যায়, আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ব 
আবিষ্কার করবার পর ক্যান্টারব্রীর আচবিশপ 

তাকে লাঞ্চে আহ্বান জানান। হ্ামিলটনের 

অবস্থাটাও হলো অনেকটা এই রকম--বাণ্তায় 

বেলে আযাংলো-আইরিশ অভিজাত সম্প্রদায় 
তাকে ঘিরে ফেলতো। ত্বার। জিজ্ঞাণা করতো! 
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কোয়াটাবনিয়নের ব্যবহীরটা কি, একটু বুঝিয়ে 

বলতো! এই আবিষ্কারের যুক্তিপদ্ধতি আধুনিক 
কালে আপেক্ষিকতা তত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ব 
প্রভৃতিতে অনেক বাবহৃত হয়েছে। 

এর প্রায় বাইশ বছর পরে, ১৮৩৫ সালের 

২রা সেপ্টেপ্বর ৬১ বছর বয়সে হামিলটনের মৃত্যু 

হয়-বাতব্যাধির আক্রমণে । এট তার জীবনের 

নি্ঁনতম সময়। মিপেস হামিলটন অন্থস্থভার 

জন্যে প্রায়ই কাছে থাকতেন না। নোংরা খাবার 

ঘরই তাঁর গবে্ষণাগারে পরিণত হলো। পাঁচক 

কিংবা খানসামা কেউ মাঝে মাঝে এসে একটি 

বরে মাটন চপ এগিয়ে দিয়ে যেত। থেলেন কি 

না খেলেন, দেখোজ কে করে? তার মৃত্যুর পণ 

দেখা গেল, অগোছালোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে 

গণিতের অজস্র কাগজপত্র আর বইয়ের পাু- 
লিপির স্তপ। এরই মধ্য থেকে বেরুল অনেক 
হাড়ের টুক্রা, শুকিয়ে-যাওয়া চপ, আর খাবারের 

ডিল। কি অবস্থার মধ্যে হামিলটনের শেষ 

দিনগুলি কেটেছে, এথেকে তা মহজেই অন্মান করা 
যায়। তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের ন্শন্য।ল আকাডেমী অফ সায়েন্স তীকে 

প্রথম বিদেশী সভ্য মনোনীত করেন। 

ত্বদেশের প্রতি হামিলটনের গভীর আকর্ষণ 

ছিল। পশুপক্ষীদদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। 
তার স্বভাব ছিল খুবই সরল। কোন এক ব্যক্তি 
একবার তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তখনই 

হামিলটন রে 

হামিলটন তাকে ছন্বযুদ্ধ আহ্বান বরেন। শেষ 

পযস্ত অবশ্ঠ বাাপারটা আপোষে মীমাংসা হয়ে যায়। 

ওয়াস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, সীউদে গ্রভৃতি বিশ্ব- 

বিশ্রত অনেক প্রতিভাবান সাহিতি]কের সঙ্গে 

হা|মিলটনের প্রগাট বন্ধুত্ব ছিল। ওয়ার্ডস্তয়ার্দের 
সঙ্গে হামিলটনের প্রথম দেখ। হয় ১৮২৭ 

সালে। কবির সংস্পর্শে এসে হ্যামিলটন এই কথ।ট! 

উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজ্ঞান সাধনাই তার 

আমল পথ। এর আগে হামিলটন বিরাট কবি 

হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এর পরেও সারাজীবন 

ধরেই হামিলটন অল্লবিস্তর কবিতা লিখেছেন, 

কিন্ততিনি যেজাত কবি নন--একথা বুঝতেন। 

হামিলটনের প্রতিভা ওয়া্ডস্ ওয়ার্থকে মুগ্ধ করে- 

ছিল। তিনি বলেছেন, কেবল দু'জন মানুষের 

সামনে তার নিজেকে ছোট মনে হতো, এক 

হামিলটন এবং দ্বিতীয় জন কোলরিজ। 

হামিলটনের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্ধী কেটে 
গেছে। যতদিন জীবিত ছিলেন, দেশ-বিদেশে 

অজন্ত্র সম্মান তিনি পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ 

কিছু না বুঝলেও তার জয়গান করেছে। মৃত্যুর 

পর ধীরে ধীরে অনেকেই ভুলে যেতে ল[গলো 

হাঁমিলটনকে। বিংশ শতাব্দীতে হামিলটন 

স|ধারণ মানুষের কাছে না হোক, বিজ্ঞানীদের কাছে 

পূর্ণমূতিতে ফিরে এসেছেন। তার গবেষণার 

ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক পদার্থ-বিষ্যার 
ছোট-বড় বেশ কয়েকটি জয়তোরণ। 



গোধূলি ও উষা 
ভ্ীসরোজাক্ষ নন্দ 

প্রাচীন কাল থেকে গোধুলি ও উষা মানুষের 
কল্পনাকে বিচিত্রাবে উদ্বদ্ধ করেছে। (ধিক 

আর্গণ উষ[কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করুতেন। 

তাদের ভাষায় এর নাম ছিল উন্স্ বা উষপী। 

প্রাচীন রোমান ও গ্রীকরাও উষাকে দেবতা 
কল্পনা করেছিলেন। রোমীয় পুরাণে ইনি অরোরা, 
প্রভাতের দেবী। এর ম্বামী হলেন টিখোসাস। 

প্রত্যেক দিন গ্রভাতে দেবী অরোরা তার স্বমীর 

জাফরাণী বডের বিছানা থেকে উঠে রথে চেপে 

তার গোলাপী আওল দিয়ে শিশির ছিটাতে 

ছিটাতে চলে যান। গ্রীক পুরাণে এর নাম ইয়োস 

দেবী। গ্রীক ভাঙ্চরেরা ইয়োম দেবীকে অঙ্কিত 

করেছেন- একজম যুবতী সমুদ্র থেকে উঠে রথে 

চেপে চলেছেন, রথ টানছে পাখাযুক্ত ঘোড়া। 

যুবতীর ছু'ইতে ছুটি কলশী,; তাথেকে তিনি 

প্রভাতের শিশির ছিটিয়ে চলেছেন। গ্রীক ও 
রোমীয় উপকথায় এই দেবীর সঙ্থন্ধে বিচিত্র কাহিনী 

লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের হিন্দু ও মুপলমীনদের 
কাছে উষ! ও গোধূলি অতি পবিভ্র সময় এবং 

ভগবানের আরাধনার সবচেয়ে প্রশস্ত কীল। এই 

প্রলঙ্গে গোধূলি ও উষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা 
নিয়ে আলোচনা করবো। 

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিধিদ্দের কাছে গোধূলি ও 
উষ।র স্বরূপ অজ্ঞাত ছিলনা মনে হয়। তিথিতত্বে 

বাহ বচনে আছে--“অর্ধান্তময়া্ সন্ধ্য। ব্যক্তীভৃতা 

ন তারকা যাব্। তেজঃ পরিহীসিরষা ভানোর- 

দেদয়ং যাবৎ ॥* সুর্যের অর্ধাত্ত কাল থেকে যে 

পধন্ত না তারকা প্রকাশিত হয়ে মন্ধ্য প্রকটিত 

হয় এবং বীত্র প্রভাতের পর তারকার তেঙ্জ 

লোপ করে সুধের অধেশদয় কাল পধস্ত সময়কে 

উষ্া বল! হয়| হিন্দু-€জ্যাতিষে আরও আছে যে, 
রজনীর ছুই মুখ; এক মুখ প্রভাতের, অন্ত মুখ 

সম্ধ)ার। এই উভয় সদ্ধিকালকে হিন্দুর! সন্ধ্যা 

নাম দিয়েছেন। এথেকে বোঝা যায়, প্রভাতের 

উষা এবং সন্ধ্যার গোধূলি উভয়েই একরূপ কারণ- 
সম্ভৃত এবং উভয়ের স্থিতি ও প্রকৃতি যে একই, 
তা হিন্দু জ্যোতিখ্দ্গিণের অজ্ঞাত ছিল না। এখন 
আমর] দেখবো, পাশ্চাত্য জ্যোতিবিদগণ এ-সন্দ্ধে 

কি বলেছেন। 

সুর্যাপ্তের পর রাত্রির অন্ধকাঁর আদতে একটা 

বিশেষ সময় কেটে ঘাম । এই সময়কে গোধূলি বলা 
ইয়। স্থযোদয়ের আগেও এইরূপ একটা সময় 

আছে, তার নাম উষা। স্র্ধ অন্ত যাবার পর 

পৃথিবী-পৃষ্টের বক্রতার জগ্তে সুর্যের আলে। আমাদের 

কাছে সোজাস্থজি আসতে পারে না। কিন্তু 

সর্ষের আলো পৃথিবীর উপরের বাযুমগুলে ভাসমান 

ধুলকণায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত 
রশ্মি বিক্ষিপ্ত ভাবে পৃথিবীতে এসে পৌছায়। এজন্তে 

স্ধান্তের পরেও কিছুক্ষণ ধরে পৃথিবী সুর্যের আলো 
পরোক্ষভাবে কিছু পরিমাণে পেয়ে থাকে। 

সুর্যোদয়ের আগেও এরূপ ব্যাপার ঘটে। স্ুষের 

আলো সোজান্ুজি পৃথিবীতে এসে পৌছাবার 
আগেই উপরের আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় 
প্রতিফলিত রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছায়। 

গোধূলি ও উধার স্থিতিকাল কত? এ-সন্বন্ধে 
স্থির করা হয়েছে যে, স্্ান্তের পরে যষ্ঠ পর্যায়ের 
তারাগুলি যখন দিকচক্রবালে ফুটে ওঠে তখনই 
গোধূলির সমাপ্তি। অহ্থরূপ ভাবে হুধোদয়ের পূর্বে 

ষষ্ঠ.পর্ধায়ের তারাগুলি যখন অদৃষ্ঠ হয়ে যায় তখনই 
উধার আগমন। কিন্তু এ ব্যাপার্টা বায়ুমণ্ডলের 
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অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। তবে 

একট কথা এই ষে, পাধারণতঃ সুর্য ষখন দিগন্তের 
নীচে ১৮* ডিগ্রি নেমে যান তখনই যষ্ঠ পর্যায়ের 
তারাগুলি দেখা দেয়। তাইস্থির কর! হয়েছে ষে, 

দিগন্তের নীচে সুর্যের ল্ব-দূরত্ব ১৮ ডিগ্রির বেশী 
হলেই গোধূলির সমাপ্তি হলো ধরে নিতে হবে। 
গোধূলির সমান সময় উষারও স্থিতিকাল । 

একটু চিন্ত/ করলেই বৌঝা যাবে যে, গোধূলি 
পৃথিবীর সব জায়গাম্স সমান সময় ধরে থাকতে 

পারে না। গোধূলির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে দুটা 
জিনিষেন উপর--(১) স্থানের অক্ষাংশ; (২) স্যের 
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যে কোনট।র পার্থক্য হলেই গোধুলির স্থিতিকালও 
বদলে যাবে । পৃথিবীর বিষুবরেখাই হলে! ০০ 
অক্ষাংশ; বিষুবরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে 

কোন স্থানের কৌণিক দুরত্ই হলে! তাঁর অক্ষাংশের 
পরিমাণ। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু ছুটার অক্ষাংশ 

হলো ৯০০ ডিগ্রি। আমরা জানি, সূর্ধ সারা বছর 

ঠিক পৃথিবীর বিষুববেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ 
দেয় না, বছরে ছুট দিন মাত্র (২১শে মার্চ ও ২৩শে 

সেপ্টেম্বর ) এরূপভাঁবে কিরণ দেয়। ২১শে মার্চের 

পরে সুর্য একটু একটু করে উত্তরে সরে ধেতে থাকে; 
তারপর ২১শে জুন কর্কট ক্রাস্তির (২৩০ ২৮ উঃ) 

উপর পৌছায়। এরপর আবার উল্টা দিকে 
একটু একটু করে সরে গিয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবুষ- 
রেখার উপর অমে। এ-পর্স্ত স্থর্যের উত্তরায়ণ। 

তারপর স্থ্য দক্ষিণে একটু একটু করে সবে গিয়ে 
২৪শে ডিসেম্বর তারিখে মকর ক্রাস্তিতে (২৩০ ২৮ 

দঃ) এসে পৌছায়। আবার উল্টা দ্দিকে হেলতে 
হেলতে ২১শে মার্চ বিষুবরেখায় চলে আমে । এ- 

পর্যস্ত সুর্যের দক্ষিণায়ন। বিষুবরেখা থেকে 
হুর্ধের কোন দিনের যে লঙ্ব-দূরত্ব তাঁকেই বল! হয় 
বুর্ষের বিষুব-লম্ব । এর ক্ষুদ্রতম মান ০০৭ এবং 

বৃহত্তম মান ২৩০ ২৮ । 

এই বিষুব-লম্ব এবং অক্ষাংশের পার্থক্যের জন্তে 

গোধুলি ও উষা ১১ 

কোন স্থানের উপর সৃধের আপাত দৈনিক গতি- 

পথট1 কম-বেশী বাকাভাবে দিগস্ত রেখাকে ছে? 

করতে থাকে । তার ফলে এই পথের উপর সর্ষে 

১৮ ডিগ্রি নেঘে যাওয়ার সময়টাও কম-বেশী হতে 

থাকে। বিষুবরেখার উপর সুর্ষের নিক গতি- 
পথট] কিন্তু লম্বভাবে দিগস্ত রেখাকে ছেদ করে। 

তাই সেখানে গোধুলির স্থিতিকালও বচেয়ে ছোট 
হয়; কারণ লহ্বভাবে ১৮৭ ডিগ্রি নেমে যেতে হধের 

সবচেয়ে কম সময় লাগে। বিযুবরেখ! ছেড়ে উত্তরে 

বা দক্ষিণে ধতই এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই স্থধের 

১৮০ ডিগ্রি নীচে নামতে বেশী সময় লাগতে থাকে। 

চিত্র (১৩ ২নং) ছুট! থেকে ব্যাপারটা ভাল 

বোঝ। যাবে। 

এখন দ্রেখা যাক, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে 
গোঁধুলির স্থিতিকাল কেমন হবে। উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরুতে সুর্য প্রায় ৬ মান ধরে দিগন্তের নীচে থাকে। 

এই সময়ে দিগন্ত থেকে হুর্ধের লম্ব-দূরত্ব কিন্ত 
খুব বেশী হয় না। সবচেয়ে বেশী দূরত্ হয় 

২৩ ২৮/। এই তথাকথিত রাত্রির বেশ বড় 
একটা অংশ গোধূলি ও উয| দু-ধার জুড়ে থাকে। 

ছুই মেরুতে ্ুর্ষের ১৮* ডিগ্রি নীচে নামতে বেশ 

কিছু দিন লেগে যায়, আর ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে থাকলে 

পুরা অন্ধকারও হতে পারে না। ুর্ষের বিষুব-লঙ্থ 
ঠিক সমহারে হাস-বৃদ্ধি পায় না, কিন্ত হাস-বুদ্ধির 

হারট] সমান ত্বীকার করে নিলে মেরুদেশে গোধূলি 

ও উধার স্থিতিকালের একটা মোটামুটি হিসাব 

করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ১৮ ও ২৬০ ২৮-এর 

অনুপাত যা হবে, গোধূলি ও উধষার স্থিতিকাল এবং 
৬ মালের অন্ুপাতও তাই হবে। এই অঙন্গপাতের 

অঙ্কট! সমাধান করলে গোধূলি ও উধার স্থায়িত্ব 
দাড়ায় প্রায় ৪ মাস। উত্তর মেক্ষতে ২৩শে 

সেপ্টেগ্বরের পরে প্রায় ২ মাস গোধুলি চলে, আর 
২১শে মার্চের আগে ২ মাস হয় উষা। দক্ষিণ 

মেরুতে এর ঠিক বিপরীত । ২১শে মার্চের পরে ২ 
মাঁদ গোধূলি, আর ২৩শে (সপ্টেম্বরের আগে ২ মাস 



১২ ভান ও বিজ্ঞান 

উধা। আমরা যারা বিযুবরেখা থেকে খুব বেশী 

দুরে খাকি না, তাদেন কাছে মেক্দেশের একটানা 
৬ মাস রাজির কল্পন| একটু কষ্টকর । আবার সেই 
৬ মান রাত্রির ম্বরূপটাও আমরা বুঝতে পারি না। 

এটা আমাদের দেশের অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার 

মোটেই নয়, এর ৪ মাই গোধুলি 9 উার 
আবছ1 আলোকে কেটে যায়; বাকী ২ মানস আসল 

রাত্রির আকাশে ঘেরুজ্যোতির ছটায় পুর। অন্ধকার 

হতেই পারে না। ব্যাপারট! সত্যিই খুন মজার । 

( ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

পথট দিগন্তরেখাকে প্রায় লম্বভাবে ছেদ করে। 
তাই এ দিনে গোধুপিকাল ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যা 
অনুপাত ১৮০ ৪ ৩৬৭ডিশ্রির মধ্যে তাই অনুপাত 

হয়ে থাকে । কারণ খ-বুত্তের কৌণিক মান ৩৬০ 

এবং এট] ২৪ ঘণ্টার তুল্য। এই অন্পাঁতের 
অস্কটা সমাধান করলে গোধূলির সময় পাওয়া যায় 
১ ঘ; ১২ মিঃ। এটাই হলো বিযুব অঞ্চলে 

গোধুলির সবচেয়ে কম স্থিতিকাল । 
পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন দিনে 

১নং চিত্র 

বিষুব দেশে গোধুলি ( বিষুব-সংক্রান্তি দিনে ) 
স- অন্তকালে সূর্য, স-গোধুলির শেষ সুর্য 
(সুর্যের গতিপথ খ-বিষুবের সঙ্গে মিলে গেছে 

এবং দিগস্তকে লম্বভাবে ছেদ করেছে )। 

বিষুবরেখার দেশে গৌধুলি যে সবচেয়ে ছোট 

হয় তা আমরা দেখেছি । এর মধ্যে আবার সুর্ষের 

বিষুব-লম্বের হাস-বৃদ্ধির জন্যে গোধুলিরও হ্রাস-বৃদ্ধি 
হয়। এখন দেখা ষাক ছুট] বিষুব-সংক্রান্তির দিন 
(২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) গোধূলির পরিমাণ 
কত হবে। এই ছু-দিন সুর্যের আপাত দৈনিক 

গতি-পথটা খ-বিষুবের (05195051 2:008001) 

সজে প্রায় মিলে যায় এবং এটা স্ব-বিন্দু (22০7010)) 
ও অধং-বিন্বুর (017) মধ্য দিয়ে যায়। এ 

2০ কা ্ ৭ ৩ পপি পাপা ২ রি 

৮ চা রা এ 

২০৭০ পি আনা তর তি সিকিটিতি চিএ ৮ চার লিট ইলা পি এ€ পের সিক্ত চি. 
৬? ডোতবগএআবিককি ঘসতে পিট দি তত 2 টি নি 2টি? 

গোধূলির পরিমাণ কি হবে, তা জানতে হলে 

প্রথমতঃ এ স্থানের অক্ষাংশ স্স্মভাবে জানতে 

হবে। এর জন্যে কোন ভাল অক্ষাংশের বই 
দরকার; আর জানতে হবে এ দিনে স্ুর্ষের 

বিষুব-লম্ব । এটা পাওয়া যাঁবে গ্রীনউইচ মানমন্দির 
থেকে প্রকাশিত নৌ-প্রিকা (টি৪০6০৪1 £1- 
1)21720০) থেকে । এছুট ঞ্িনিষ অবলম্বন করে 

ছটা গোলীয় ত্রিভূক্গ সমাধান করতে হ্বে। একটা 

ত্রিতৃঙ্গ সমাধান করে গোধূলির শেষে হ্র্ষের 

৯ 5. এ ও পদ নত | নি ১ সএগেনে বিডির 



জানুয়ারী। ১৯৫৯ ] 

'আওয়ার আাঙ্গল পাওয়া যাবে । এর অর্থ, এমন 

একটা কোণ পাওয়া যাবে, যা থেকে স্থযোদয় 

থেকে গোধুপির শেষ পর্যন্ত সর্ষের ভ্রমণ করতে কত 

মময় লাগলো তা জানা াবে। আর একটা ত্রিভুজ 

সমাধান করলে এমনিভাবে স্র্যান্ত কালে সথধের 

আওয়ার আ্যাঙ্গল” পাওয়া যাবে। এই ছুটা 

'আওয়।র আযাঙ্গলের? পার্থক্য নিম়্ে সেটা সময়ে 

পরিণত করলে গোধুলির সময় পাওয়া যাবে। 

এবূপ গোলীয় ত্রিতুজ সমাধান করতে অবশ্টা উচ্চতর 

ব্রিকোণমিতির লাহাধ্য নিতে হবে। 

গোধুলি ও উব্। ১৩ 

বা দক্ষিণ হলে খাটবে। এ ছুটা যর্দি পরস্পরের 

বিপরীত হয়, আর এদের পার্থক্য যপ্দি ৭২"-র ডিগ্রি 
কম না হয়, তাহলেই সারারাত গোধৃপি থাকবে। 
হিনাবটা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পার] যাবে । 
যারা কলকাতার কাছাকাছি বাস করে, তাদের 

পক্ষে সারারাত গোধুপি উপভোগ করবার মজাটা! 

আর ঘটে উঠবে না। কারণ কলকাতা অঞ্চলের 

অক্ষাংশ ২২৩০ আর স্থধের বৃহত্তম বিষুব লঙ্ 

২৩২৮-এর যৌগ-বিয়োগে কোন রকমে ৭২০ ডিগ্রি 

করা যাঁবে না । সবচেয়ে নিয় অক্ষাংশ যেখান থেকে 

২নং চিত্র 

যেকোন স্থানে যেকোন দিনে গোধূলি ( সের 
ধৈনিক গতিপথ খ-বিষুব থেকে সরে গেছে 

এবং দ্িগন্তকে বক্রভাবে ছেদ করছে )। 

এখন দেখ। যাক, গোধূলি সারা রাত ধরে 
থাকতে পারে কিনা এবং কোথায় এরূপ হওয়া 

সম্ভব। হিসাব করে দেখা যায়, কোন স্থানে, 

কোন দিনে অক্ষাংশ ও হৃর্ষের বিযুব-লঙ্গের 

যৌগফল যদ্দি ৭২৭ বা ৭২০ ডিগ্রির বেশী হয় তবে 
সারা রাঁতটাই গোধৃলিতে কেটে ঘাবে, খাটি রাঁতের 

অন্ধকার আর আপতেই পারবে না। এ নিয়মটা 
অবশ্ঠ অক্ষাংশ ও নুর্যের বিষুব-লম্ব উভয়ের উত্তর 

সারারাত গোধূলি দেখা যেতে পারে তা হচ্ছে, 
৪৮৭৩২' উত্তর বা দক্ষিণ) কারণ ৪৮৩২'+২৩০২৮ 
স্৭২০। সবচেয়ে উচ্চ অক্ষাংশ যেখান থেকে 

ছুটা বিধুব-সংক্রাস্তি দিনে সারারাত গোধূলি দেখা 
যেতে পারে তা হচ্ছে, ৭২০ ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণ। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, সারারাত গোধূলি দেখবার 
আনন্দ পেতে হলে আমাদের ৪৮৩২ থেকে ৭২০ 

অক্ষাংশের মধ্যে কোথাও না কোথাও গিয়ে বান 
করতে হবে। | 



গণিতশাস্ত্রের প্রগতি 
ভ্শকদেব দত্ত 

হঙজেবিয়ান আরিস্টোক্র্যাটুরা নাকি তিনের 

বেশী গুণতে পারতো! না) অবশ্য এব সত্যতা 

সন্বদ্ধে সঠিকভাবে বলা কঠিন । সম্ভবতঃ তারা খুব 

বেশী বুদ্ধিমান ছিল না এবং সেজন্যেই বোধ হয় 

তাদের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রচলিত। কিন্তু এখনও 

এমন অনেক জাতি আছে, যারা তিনের বেশী 

গুণতে পারে না। যেমনঃ আফ্রিকার হটেপ্টট্রা 

--ওদের কাছে এক, ছুই, তিনের পরে আব চার 

নয়, তিনের পরেই অনেক--এ তিন পর্বস্তই ওদের 

দৌড়। 

গণিতশাস্ব সম্বন্ধে যখন প্রথম জ্ঞান হলে! তখন 

সকলেরই অবস্থা ছিল এ হটেণ্টটদের মত। এখন 

অবশ্য আমর! ইচ্ছামত বড় বড় সংখ্যা ভাবতে বা 

লিখতে পারি। এই পৃথিবীর বয়ন কত সেকেও 
বা পৃথিবী থেকে হৃর্ধের দূরত্ব কত ইঞ্চি-এসব 
প্রশ্নের উত্তরে একট] সংখ্যার পিছনে অনেকগুলি 

শূন্য বমাতে হবে--আর কিছুই নয়। যেমন, এই 
বিশ্বজগতের মোট পরমাণুর সংখ্যা লিখতে হলে 

তিনের পিছনে চুয়াত্বরটা শূন্য বসাতে হবে। 
অতগুলি শুন্য লেখার পরিশ্রম অবশ্য সহজেই 

বাচাতে পারা যায় যদি এ সংখ্যাটিকে ৩৯১৯৭৪ 

লেখা যায়। দশের ভান দিকে একটু উপরে এ 

চয়াত্তর সংখ্যাটি বোঝাচ্ছে ষে, তিনকে চুয়াতৃরটি 
দশ দিয়ে গুণ করা হচ্ছে। গুণ করে দেখলে সেই 

একই ফল পাওয়া যাবে- নয় কি? 

এই ভাবে লেখার পদ্ধতি অবশ্য খুব বেশীদিন 
উদ্ভাবিত হয় নি। হাজার বছর কিংব| তার 

চেয়ে কিছুদিন আগে সম্ভবতঃ কোন হিন্দু গণিতবিদ্ 

এই উপায় বের করেছিলেন। তার আগে রোমান 

অন্গরে সংখ্যা লেখার গ্রচলনই ছিল খুব বেশী। 

এখনও এই রোমান অক্ষরের ব্যবহার অন্দেক 

স্থানেই লক্ষ্য কর! যাঁয়; যেমন--ঘড়ির ডায়ালে, 

বইয়ের পরিচ্ছেদের প্রারস্তে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে 

বড় বড় সংখ্যা লেখবার খুবই অস্থবিধা ছিল। 

একট] উদাহরণ দিই--৯৮৩১ এই সংখ্যাটি রোমান 

হরফে লিখলে দাঁড়াবে এই রকম-_ 
1৬1117511107011151)000০%%%া 

এথেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে নিশ্চয়ই যে। সময় 

আর স্থানের অপব্যয় হতো প্রচুর। এই রোমান 
হরফে দশলক্ষ লিখতে হলে এক হাজার 7 লিখতে 

হবে পাশাপাশি--কষ্টসাধ্য কাজ নয় কি? এই 

কারণেই খুব ঝড় সংখ্যা হলেই তখনকার পণ্ডিতের! 

ধরে নিতেন অগণিত; যেমন--আঁকাশের তারার 

খ্যা বা সমুদ্রসৈকতে বাঁলিকণার সংখ্যা। 
অনেকট| হটেণ্টটদের মতই--তিনের কিছু বেশী 

হলেই অনেক। 

অবশ্য থৃষ্টের জন্মের তিনশ" বছর আগেই 

আকিমিডিন খুব বড় ঝড় সংখ্যা গোনবার এক 

উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রীক গণিতশাস্ত্ে 

সে সময় মিরিয়াড বা দশ হাজারই ছিল সবচেয়ে 
বড় সংখ্যা। তিনি মিরিয়াড খিরিয়াড বা 

দশ কোটির নাম দিলেন অক্টেভ। এটা হলো দ্বিতীয় 

শ্রেণীর একক। তারপর অক্টেড অক্টেভ বা তৃতীয় 

শ্রেণীর একক, অক্টেড অক্টেড অক্টেড বা চতুর্থ 
শ্রেণীর একক--এই রকম চললে!। এই উপায় 

বের করে আফ্রিমিডিন বললেন যে, সমুদ্রসৈকতে 
বালির সংখ্যা তিনি সহজেই বের করতে 
পারবেন। 

তখন বিশবজগৎকে কল্পনা করা হয়েছিল একটা 

ফাঁপা বলের মত; আর সব তারা, গ্রহ) উপগ্রহ- 
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গুলি এর মধ্যেই রয়েছে বলে ধরা হৃতা। সে 

সময়ের এক খ্যাতনামা জ্যোতিবিদ আরিস্টার্কাদ 

অফ স্যামন বলেছিলেন যে, এই বলের ব্যাসার্ধ প্রায় 
১০১০স্ট্যাভিয়1-এক স্ট্যাডিয়! প্রায় ১৮৮ মিটারের 

কাছাকাছি; অর্থাৎ ওটাকে আমরা ১০৯ মাইল 

ধরতে পারি। আকিমিডিস এই তথ্য সংগ্রহের 
পর গণনা করে বের করলেন যে, এই গোলকে 

বালি ভি করতে হলে প্রঘ্জোজনীয় ধালিকণার 

সংখ্যা হবে অষ্টম এককের এক হাঁঞঙ্জীর মিরিয়াডের 

কাছাকাছি, অর্থাৎ আমাদের কথায় ১০৬৩-এর 

কাছাকাছি। অবশ্য আকিমিডিমের গণন।1 নিভূি 

ছিল না; কারণ বিশ্বঙ্জগতের যে ব্যাস ধরে তিনি 

গণনা করেছিলেন, তা ঠিক নয়। পৃথিবী থেকে 

শনিগ্রহের দুরত্বই এ দূরত্বের প্রায় সমান। 
শক্তিশাপী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা এখনও 

৫১৫১০২১ মাইলের বেশী দেখতে পাই না। বিশ্ব- 

জগতের ব্যান যর্দি এই পধস্তও ধর হয় তাহলেও 

প্রয়োজনীয় বালিকণার সংখ্যা হবে প্রায় ১০১? 

অর্থাৎ একের পিছনে একশটা শুন্য । 
অবশ্ত বিশ্বগৎকে বালিকণ। দিয়ে পূর্ণ করতে 

গেলে যে প্রচুর বালিকণার প্রয়োজন হবে, এটা যে 
কেউই বলতে পারে । এমন অনেক প্রশ্ন আছে প্রথম 

দৃষ্টিতে দেখে যাদ্দের উত্তর ক্ম বলেই মনে ভবে, 
কিন্তু সমাধান করলে দেখা যায় যে, প্রকৃত উত্তর 

খুবই বড় হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিই-_ 
দাবা খেলার ছকে ৮ট1]করে ৮ সারিতে মোট 

৬৪ট1 ঘর আছে। যদি বলা হয় এই ছকের 
প্রথম ঘরে একটা গমের দানা, দ্বিতীয় ঘরে ছুটা, 
তৃতীয় ঘরে চারটে, চতুর্থ ঘরে আটটা, পঞ্চম ঘরে 
ষোলটা--এইভাবে চৌষটি ঘর পর্যন্ত ভর্তি করে 
দিতে পারা যাবে কি? অবশ্ত পারা যাবে। 

কিন্তু প্রয়োজনীয় গমের সংখ্যা হবে ১৮,৪৪৬, 
৭৪৪,৭৪৪,০৭৩১৭০৯,৫৫১,৬১৫টি--অর্থাৎ পৃথিবীর 

দু-হাজার বছরের উৎপাদিত গমের সমান। 
আর একটা গল্প বলি। গণিত শাস্ত্রের 

গীণিতশাজ্জের গ্রগতি ১৫ 

বিখ্যাত এতিহাসিক ভা. ছু. 73911-এর 

19200210001521 1২901680017 থেকে এটা 

বলছি। বাবাণসীতে ত্রদ্দার মন্দিরে দেব- 

মৃতির সামনে একটা পিতলের প্রেট। এ প্লেটের 
উপর তিনটি হীরকদণ্ড দাড় করানো আছে। একটি 

দণ্ডের মধ্যে আছে চৌধট্রিটি সোনার চাকৃতি। 

উপরের চাকৃতির ব্যান সব চেয়ে কম। দ্বিতীয় 

চাঁকৃতির ব্যান প্রথটির চেয়ে বেশী, বিস্তু তৃতীয়টির 

চেয়ে কম। এভাবে ৬৪তম চাকৃতির ব্যাস 

সবচেয়ে বেশী । এই চাঁকৃতিগুলিকে অন্য একটি 

হীরকদ্দণ্ডে আনতে হবে। এই কাঁজের ভার 

দেওয়া হয়েছে দেবমন্দিরেদ্ধ পুরোহিতের উপর। 

আনবার সময় কিন্ত দুটা নিয়ম মানতে হবে-- 

প্রথমতঃ, কখনও একটার বেশী চাঁকৃতি একসঙ্গে 

তোলা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ছোট 

চাঁকৃতির উপর কোন বড় চাঁকৃতি কখনই রাখ! 
চলবে না। দ্েবমন্দিরে পুরোহিত যেদিন এই 

কাজ শেষ করবেন, সেদিন পৃথিবীর অন্তিত্ব 

বিলুপ্ত হবে। 
ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি-ধরা যাক, 

ক, খ,গ হলে তিনটি ও) আর ক দণ্ড 

রয়েছে চৌধট্টিটি চাকৃতি। প্রথমেই প্রথম চাকৃতি 

ক দণ্ড থেকে থ দণ্ডে রাখা হলো। এবার দ্বিতীয় 

চাঁকৃতি রাখা! হলে! ক দণ্ড থেকে গ দণ্ডে এবং 

প্রথম চাকৃতি খ দণ্ড থেকে গ দণ্ডে। মাত্র তিন- 

বারেই দুটি চাকৃতি বাইরে আনা হলো। এবার 
তৃতীয় চাকৃতিকে ক দণ্ড থেকে নিয়ে আনা হলো খ 

দণ্ড, প্রথম চাকৃতিকে ক দণ্ডে, দ্বিতীয়কে থ দ্ডে, 

আর সর্বশেষে প্রথমটিকে ফের থ দণ্ডে। সাত বারে 
তৃতীয় চাকৃতি অবধি বাইরে আনা হলো]। 
চারটে চাকৃতি আনতে গেলে একই রকমভাবে 
পনেরো বার বদল করতে হবে। এই রকমে 

চৌষটিটি চাকৃতিকে অন্য দণ্ডে বদল করতে হলে ১৮, 
৪৪৬) ৭89) ০৭৩১ ৭০৯) ৫৫১, ৬১৫ বার নাড়াচাড়া 

করতে হবে। একবার বদল করতে যদি এক সেকেও 
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সময়ও লাগে তবে মোট সমস লাগবে প্রায় ৫৮ 

হাঙ্জার কোটি বছর। আধুনিক পর্ডিতদের মতে 

পৃথিবীর আমু হলে আর ২ হাজার কোটি বছর; 

অর্থাৎ চৌধট্রিটি চাকৃতি অন্ত দে আনবাপ আগেই 

পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্ান্তাবী। যদি খিশ্বা না হয়, 

তবে তিনটে পেরেক বপিস্ছে তাতে ৬৪টা চ।কৃতি 

লাগিয়ে ব্যবস্থা করলেই দেখা যাবে যেকতি সমদ্ 

ল/গবে। 

অবশ্ঠ আমর। যতদুর জানি, বারাণশীতে এরকম 

কোন মন্দির নেই ব| ছিল না। গম্তবতঃ এটা 

[ ১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 

পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত কোন গল্প । তবে এটা ঠিক 

যে, মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমশ; পূর্ণতাপ্রাণ্ত হচ্ছে। 

যে মানুষ আগে তিনের বেশী গুণতে পারতো না, 

মে আঙ্গ বলতে পারে-আকাশে তারার সংখ্যা 

কত, বলতে পারে বিশ্বজগতে কত পরমাণু আছে, 

বলতে পারে পৃথিবী থেকে কোন্ গ্রহউপগ্রহ কত 

দূরে । হয়তো এমন একদিন আসবে যখন ঝড় ঝড় 

অঙ্ক কষতে আর ইলেকট্রনিক কম্পিউটেটর লাগবে 
না, মান্য মুখে মুখেই কষে দেবে-_খুব বেশী দূরে 
নয় সেদিন। 

খাগ্য-বিভ্ঞান ও রুচিবোধ 
শ্রীক্ষিতীশচজ্দ সেন 

ঝাগ্য বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশুত- 

ভাবেই প্রয়োগ করা হয়। গবেষণা করে নির্ণয় 

করতে হয়, কোন্ কোন্ ভ্রধ্য শরীরের পক্ষে 
আবশ্াক এবং কোন্ কোন্ অ্রব্য শরীরের 

পক্ষে অনিষ্ঠকর। থাছ্য পুষ্টিকর করবার জন্যে 

অবস্থাবিশেষে অনেক প্রকার দ্রব্যই যোগ করা 

প্রয়োজন; যেমন--ক্যালপিয়াম, লোহা, তামা, 

ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, মলিবডিশাম। কোবান্ট, 

আয়োডিন, ফ্লিন এবং এ, বি, পি, ডি প্রভৃতি 

ভিটামিন । বর্তমানে আমিনো আআমিড৭ ব্যব্হার 

করা হচ্ছে। 

ভিন্ন প্রকারের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য 

উদ্ভাবন, খা্ঠ স্থানান্তরে পরিচালন, গুদাম্জাত 

করা প্রভৃতি বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা অত্যা- 

বস্ক। গবে্ষণার প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের ধান, 

গম, যব প্রস্ততি শন্য উত্পাদনের জন্তে। 

ধবজ্ঞ।নিক উপায়ে খান অবিকৃত রাখা হয়। 

নানাপ্রকার রং মেশানো হয় খাছদ্রব্য মনোরম 

করবার জন্যে । অনেক কম গন্ধাদ্রব্য দিয়ে 

খাগ্যের শ্বাদের তারতম্য করা হম়। তাহলেও 

খাগ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা 
অনেকটা নির্ভর করে বর্তমান সভ্যজগতের 

রুচির উপর। কাঁঞ্জেই সভ্যসমাজের অভিরুচির 

দিকে লক্ষ্য রেখে ঠবজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা 

প্রয়োজন । 

পুষ্টির জন্টেই গ্রহণ করা হয়-এরূপ 

বললে যথেষ্ঠ হলো না। গত মহাধুদ্ধের সময় 

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা আটার রুটি, ছুধ ও শাক- 

লবজী মিলিয়ে একটি হম থাছ্য জনসাধারণের 

জন্যে স্থপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সর্বলাধারণের 

আপত্তির ফলে তৎকালীন সরকারকে এই €বজ্ঞানিক 
সুপারিশ নাকচ করতে হয়েছিল, খাগ্টি যথেষ্ট 

পুষ্টিকর হওয়া সন্বেও। ভক্ষযত্রব্য পুষ্টিকর অথচ 

রমণীয় হতে হবে। 

যদি আমরা টবজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক 
আবহাওয়ায় বস কপি, তাহলেও আমাদের 

থাগ্ঠ 
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আচার-ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই পুবাকালের 

অবৈজ্ঞানিক যুগের অন্বূপ। ধৈজ্ঞনিক পদ্ধতিতে 
খাগ্ঠ-সামগ্রীর গুণ বৃদ্ধি করতে গেলে অনেক 

সময় ষেন সংস্কারে বাধে । ময়দায় লবণ মিশিয়ে 

পাউরুটি করা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কিন্ত 

খড়িমাটির গুড়া, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেট 

যোগ করে পুষ্টিকর করতে হলে অন্বাভাবিক 

মনে হবে। তেমনি ক্লোরিন প্রয়োগ করে পানীয় 

জল জীবাণুমুক্ত করা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। 
কিন্ত ঈ[তের ক্ষয় নিবারণ করবার জন্যে জলে 

সৌডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া স্বাভাবিক মনে হয় 
ন1। কাজেই পুষ্টির জন্তেই হোক, কিংবা রং 

ও স্বাদের জন্তেই হৌক, খাছযে রাসায়নিক দ্রব্য 
যোগ করতে হলে সভ্যসমাজের রুচিসম্মত হবে 
কি না, নিণন্ করতে হবে। এমন কি, সভ্য 

সমাজের অনেক অভিরুচিই অপকারী হলেও সহ 

ন| করে উপায় নেই। 

খাগ্দ্রব্যে যে সব বং মেশানে। চলে, সেগুলি 

অনেক দেশেই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত; 

অনন্থমোদ্দিত কোন রং খাছ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। 

খাছ্যের রং এক.ট গুরুতর বিষয় । কারণ আমরা 

সব খাগ্যকেই তাদের বং দিয়ে বিচার করি। স্থৃতরাং 

কৃত্রিম রং সংষোজন মনস্তত্বের দিক থেকে যথেষ্ট 

কুটতর্কের সুচনা করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ 
করা যেতে পারে_যদি কোন কুটিওয়ালা একটি 
কেকে এরূপ ভাবে হ্ল্দে রং দেয় যেন ডিম 
ংযোগ না করেও ডিম-মিশিত কেকের অনুরূপ 

মনে হয়, তাহলে কি এরূপ কার্ষে খাগ্ভটি অধিকতর 
চিতাকর্ষক এবং মনোবিজ্ঞনের দিক থেকে 
অধিকতর পুষ্টিকর হবে? কিংবা ডিম না থাক। 

সত্বেও ডিমের অস্তিত্বের ইর্গিত দিয়ে জনসাধারণকে 
প্রতারণ| করা হবে? কিংবা নির্দোষভাবে 

সৌন্দ্যবধ্ক রং যোগ করে দ্রব্টির চিত্তাকর্ষতা- 
বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের আনন্দের উদ্রেক ঠিক 
সেরূপ নির্দোষ্ভাবে করা হবে, যে তাবে একটি 
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মহিলা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিজের সৌন্দ্য- 

বৃদ্ধি করে এবং দর্শনের আনন্দের কারণ হয়? 

রুংটি অপকানী না হলেই সমম্তার অনেকটা! 

মীমাংস। হয়। 

সম্প্রতি খাছ্যে যে সব রং যোগ করা হয়, সে 

গুলির নির্দোধিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গেই 
পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাহলেও ভবিষ্যতে শরীরে 

কোনরূপ ক্রনিক ব1 যাপ্য ব্যাধির উদ্ভব হবে 

কি না, এখনও নিশ্চয় করে বলবার কোন উপায় 

নেই। সাল পধস্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বাটার ইয়েলো নামক রং ব্যবহার করবার 

অনুমোদন ছিল। কিন্তু পরে জাপানে প্রমাণ করা 

হলে! যে, এই রং ব্যবহারে ইছুরের ষকৃতে ফোড়। 

হয়। তারপর আমেরিকায় এই রং খাচ্চে 

ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যাঁয়। বিশেষজ্ঞের মতে, 

খাবারে এই সব কৃত্রিম রং ব্যবহার একেবারে 

বন্ধ করে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ । 

রূপ, রল, গন্ধে নানাভাবেই রপায়নবিদ্ 

খাছ অধিকতর মনোরপক ও তৃপ্চিকর করবার 

সহায়তা করতে পারেন। একটি পুট্িকর খাগ্চ 

খাবার উপযোগী কি না, তার স্বাদের উপর নির 

করে। এবপ হতে পারে ষে, খাছ্যটি পুষ্টিকর হওয়া 

সত্বেও তার স্বাদ এত বিশ্বী যে, কেউ খেতে 

চাঁয় না। কিন্তুস্থগদ্ধি পদার্থ মিশিয়ে একে স্বাছু 

করলে সবাই আগ্রহ করে খাবে। এক্ষেত্রে 

রানায়নিক দ্রব্য যোগ বরে পুষ্টিকর থাগ্য গ্রহণে 

সহায়ত] করা হুলো। অবশ্ঠ রানায়নিক দ্রব্যটি 

স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী না হলেই হয়। 

খাছ বিকৃত হয়ে যাতে অপচয় না হয়, সেজন্যে 

অনেক প্রকার টবজ্ঞানিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা 
হয়; ফেমন--রাঁসায়নিক ভ্রব্য মেশানো, ঠাতা 

জায়গায় রাখা, জল নিফ্ষাশন করে শু করা, বাযুশুন্য 
কোঠায় রাখা ইত্যারদি। এসব পদ্ধতিতে অপচয় 

নিবারণ করে” অধিক খাগ্ধ সরবরাহ করা সম্ভব। 

অনেক দিন থেকেই মাছ, মাংস, ফল প্রভৃতি 

১৯৩৩৬ 



১৮ শাল ও বিজ্ঞান 

সংরক্ষণের জন্যে লবণ কিংবা চিনি ব্যবহৃত হচ্ছে। 

অনেক পদার্থ ই, যেমন- বোরেট, ফ্লোরাইড, ফর- 
ম্যালডিহাইড, ফেনল প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার জন্যে 

ব্যবহৃত হয়ে পরে অপক্কারী প্রমাণিত হওয়ায় এক 

এক পরিত্যক্ত হয়েছে । কোন কোন রাসায়নিক 

দ্রব্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে। ১৬০০ স।লে 

লগুনে মদের সঙ্গে সালফারডাইঅকাইড মেশানো 

নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে বেন্ঙজগয়িক 

আযাদিত এবং সালফার ডাইঅক্সাইডই খাগ্চ 

রক্ষণের জন্যে সরকারী অচ্গমোদন পেছেছে। 

ওষুধে ব্যবহৃত হয়, এপ কয়েকটি আ্যার্টিবায়োটিক 

দিয়ে খাগ্য অবিকৃত রাখবার প্রস্তাব হয়েছে। 

পেনিমিলিন এবং ছ্রেপ্টোমাইশিন যোগ কগলে মা'স 

দেরীতে বিকৃত হয়। 

বর্তমান সভ্যঙজগতের দাবী অঙ্্যায়ী পাউরুটি 

রং হবে সাদ।, স্পর্শ হবে কোমল এবং গঠন হবে 

সবদ্দিকে সমান ও মৌচাঁকের মত। এইরূপ রুটি 
তৈরীর জন্যে ক্লোরিন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে 

পট[পিয়াম আগ়োডেট ব্যবহার করা হয়। অনেক 

দিন থেকেই পটাপিয়াম আয়োডেটের ন্যায় আয়ো- 

ডিন সংশ্লিই পদাথ খাছ্যে যোগ করা হয়--ওক্ষ্য 

দ্রব্যের কোন বাহক গুণের উন্নতির জন্যে নয়, 

পরস্ত পুটিদাধনের উদ্দেশ্টে। গলগণ্ড রোগের 

প্রতিষেধক হিনাবে সাধারণ লবণে আয়োডিন 

মেশানোর যথেষ্ট প্রচলন আছে। 

খাছ্যে পুিকর ত্রবা সংযোজনের উদ্দেশ্ই হলো, 

মিশর খাবারটি পূর্ণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 

কবা। যদিও মহৎ উদ্দেশ্তেই খাবারের মধ্যে 

পুষ্টিকর পদার্থ যোগ করা হয়, তথাপি এই ব্যবস্থা 

[ ১২শ বধ, ১ম সংখ্য। 

সম্বন্ধে বিতর্কের কারণ হতে পারে। একপ প্রস্তাব 

করা যায় যে, পুষ্টিকর পদার্থ না মিশিয়েও সুষম 

খানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। উদাহরণম্বরূপ বলা 

যায়, প্রতিদিন শাকলন্জী, ফলমূল খেলে আর 

ভিটামিন পি-এর অভাব হবে না। স্বাস্থ্যের জন্তে 

অতিরিক্ত প্রষ্টিকর খাগ্ভ খাওয়ার দরকার নেই। 

গুঁড়াছুধ এবং একজাতীয় অন্তান্য খাছ্যে অতিরিক্ত 

ঘভিটামিন-ডি যোগ করে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের 

পক্ষে যতট। দরকাঁর তার চেয়ে বেশী ভিটামিন-ডি 

থাওয়ানে হয়। 

থাদ্ধা সম্বন্ধে আমরা] কতকগুলি বিকৃত ব্যবস্থার 

দাবী করি, তা খাছ্ের বাহিক আরুতি পরিবর্তনের 

জন্যেই হোক কিন্বা রং ও স্বাদ বদলানোর জন্যেই 

হোক। নিজের পরিতৃর্ধির জন্তে খাগ্চের এসব 

পরিবর্তনের কতটা দায়িত্ব নেওয়] সমীচীন হবে, সহজ 

জ্ঞান দিয়ে এই সমস্তাটি অনুধাবন এবং মীমাংসা 

করতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে 

পাঁরে যে, ষক্কতে ক্যান্সার হতে পারে, এই ঝুঁকি 
নিয়েও অনেক লোক সিগারেট খেতে দ্বিধা করেন 

ন। 

নানাপ্রকার রাপায়নিক পদার্থ ও ভিটামিন 

যোগ করে খাছ পুষ্টিকর করতে হবে, সে সম্বন্ধে 

কোন মতভেদ নেই। এসব খাছ্য কোন্ শ্রেণীর 
লোকের পক্ষে কতটা দরকার, সে সব যথেষ্ট 

সাবধানতার সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে। অসঙ্গত 

রুচির জন্যে যেন এরূপ খাগ্য না খেতে হয় যা 

শরীরের পক্ষে অপকারী। মোটের উপর নিজের 

সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করাই হবে 
যুক্তিযুক্ত । 



পরশমণি 
প্রীবিজয়কুমার শীল 

পরশমণির স্পে লোহা হয়ে যায় সোন1- এক 

সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল। €বজ্ঞানিক যুক্তি 
দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই 

প্রবাদের ভিতর নিহিত রয়েছে জড়বস্তর রূপান্তরের 

ইঙ্গিত। এক মৌল রূপাস্তরিত হচ্ছে অপর এক 

মৌলে-_-লোহা হয়ে যাচ্ছে মোনা । আর সেই 

রূপান্তরের কারণ অজানা এক মণি--কবির ভাষায় 

পরশমণি । 

পেই অক্জানা পরণমণির সন্ধান বিজ্ঞানী আজ 

পেয়েছেন। 

বিজ্ঞানী ঘটিয়েছেন বস্তর বূপাস্তর। এক গুণবিশি্ 

মৌলকে আরেক গুণবিশিষ্ট মৌলে রূপান্তরিত 
করেছেন। জড় পদার্থের রূপাস্তরের ইতিহাস 

আলোচনা প্রপঙ্গে আমরা একে একে সব কিছু 

জানতে পারবো । জড়বন্তর রূপান্তর সাধন করবার 

সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন মধ্যযুগের আযলকে মিষ্টরা। 

সস্তা ধাতু থেকে মূল্যবান স্বর্ণ তৈরী করবার ব্যর্থ 
চেষ্টায় আযলকেমিষ্টরা সারাজীবন অতিবাহিত 

করেছিলেন। আযালকেমিঈদের এই ব্যর্থ চেষ্ট।র 

পর বেশ কয়েক শতাব্ধী অতিবাহিত হয়ে গেছে। 

ধীরে ধীরে বিজ্ঞ/নের উন্নতি হয়েছে । মাচুষের মন 

প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাকে ধবজ্ঞানিক মন নিয়ে 

বিচার করবার, বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছে। 

১৮০৩ সালে ডালটন পরমাণু-তখ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ডালটনের মতে, প্রত্যেক মৌপিক পদার্থ 
অতি ক্ষুদ্র এবং অবিভাঙ্য কণিকা দিয়ে তৈরী । 
এই অতি ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণিকার নাম 

পরমাণু । স্থতরাং ভালটনের মতাহষায়ী বস্তর 
রূপান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে হেনরী 

বেকারেল আবিষ্কার করেন তেজক্ষিম পদার্থ। 

বিজ্ঞানাগারে বসে পরশমণির স্পর্শে 

তেজ ক্রয় পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসে কতকগুলি 

কণিকা এবং রশ্মি, যেমন--আল্ফা কণা, বিটা কণা 

এবং গামারশ্বি। পদার্থের এই ম্বহঃবিকিরূণের 

মধ্যে বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন জড়বস্তবর রূপাস্তর--. 

পরমাণুর ভাঙ্গনে । এক পরমাণু বূপাস্তরিত হচ্ছে 

আরেক পরমাণুতে। মৌলের এই রূপান্তর অহর্হ 
ঘটছে অবিরাম গতিতে । কিন্তু আলকেমিইদের 

স্বপ্ন তখনও সফল হয় নি। তাদের স্বপ্নের সত্যতার 

একট! প্রমাণ মাত্র পাঁওয়৷ গেছে। তারপর বেশ 

কয়েক বছর কেটে গেছে। বিজ্ঞানী মনে মনে 

প্রশ্ন করেছেন-কৃত্রিম উপায়ে মৌলের রূপাস্তর 

সম্ভব কিনা? বিজ্ঞানী সন্ধান করেছেন পরশ 

পাথরের, যার পরশে বিজ্ঞানীগারে বসে ঘটানো যায় 

বস্তর রূপান্তর । একদিন সন্ধান পাওয়া গেল সেই 
পরশমণির, আর তখনি বস্বর বূপাস্তর কৃত্বিম 

উপায়ে ঘটানো সম্ভব হলে|। 

পদার্থের এই রূপান্তর বুঝতে গেলে পরমাণুর 
গঠন-গুকৃতি সম্বপ্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর 

প্রাবৃস্তে স্যার উইলিয়াম ক্রুকৃস্, লর্ড রাদারফোর্ড, 

মোস্লে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে 
পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যে ছবি পাওয়া গেল তা 

মোটামুটি এই রকমের-- 
প্রত্যেক পরমাণু ছুটি অংশে তৈরী। একটি 

তার কেন্দ্রভাগ বা কেন্দ্রবন্ত,। ইংবেজীতে যাকে 

বলা হয় নিউক্লিয়াপ। কেন্দ্রবস্তর বাইরের অংশ 

হচ্ছে ইলেকট্রনের রাঙ্গ্য। অতি ক্ষুদ্র, প্রায় ভর- 

বিহীন খণ ভড়িৎবিশিষ্ট কণিকাই ইলেকট্রন নামে 

পরিচিত। সুতরাং কেন্দ্রবস্ততে থাকে সমান 

ংখ)ক বিপরীত-ধম্মা ধন তড়িৎবিশিষ্ট এবং ২ 



২০ জ্ঞান ও বিজ্ঞ।ন 

ভরযুক্ত কণিকা যাকে বলা হয় প্রোটন। নিউ- 

ক্রিয়াসের ভিতর প্রে।টনের ন্খ্যাই পারমাণবিক 
সংখ্যা নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি মৌলেরই এক 
একটি বিশিষ্ট পারষাণবিক সংখয| আছে । মৌপ্লিক 

পদার্থের ধর্ম তার পারমাণবিক সংখ্যার উপর 

নির্ভর করে। আর থাকে তড়িহবিহ্বীন কতকগুলি 

কণিক। যাদের বলা হয় নিউট্রন। নিউট্রনের ভর 

প্রোটনের ভরের প্রায় সমান। নিউট্রন এবং 

প্রেটনের সম্মিলিত ভরই হচ্ছে পরাণুব ভর। 

পরমাণুর ভরকে একটি সংখ্যার ছার] স্থচিত কর! 

হয়। এই সংখ্যাই ভর-সংখ্য! নামে পরিচিত | 

লিন 

৪০0৪ ০ র্ / 

০ ৫০ ০০0) রং রি 
প্রোটন_৪ 01 পি 

নিউট্রন _»৯০ ৪0৮ ০ 0: 

ভি রী 
কেজবস্ত না 

ইলেকট্রনের রাজ) 

১নং চিত্র 

নাইট্রোজেন পরমাণুর ছবি। নাইট্রোজেনের 

পারমাণবিক সংখ্যা--৭ এবং ভর-মংখয। 

হচ্ছে--১৪ | 

নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সদখ্যা অকি- 

জেনের পারমাণবিক সংখ্যা অপেন্দ! এক কম। 

এখন কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক 

সংখ্যা] বাড়িয়ে যদি আট করা যায় তাহলেই 

অক্সিজেন মৌল পাওয়া ধাবে। আর এই অসম্ভবকে 
সম্ভব করলেন ১৯১৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 

বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড। মধ্যযুগে আলকে মিষ্টরা 

যেস্বপ্প দেখেছিলেন, পেই স্বপ্ন সফল হলো বিংশ 

শতাবীবর প্রারস্তে। বাদারফোর্ড নাইট্রোজেন 
মৌলকে তীব্র গতিসম্পন্ন আল্ফা কণিকার আঘাতে 
অক্িজেনে রূপান্তরিত করেন। কপাস্তবের সময় 

| ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

বেরিয়ে আসে প্রোটন কণিকাঁ। সমীকরণের 

মাহাধ্যে বূপান্তরটি নিম্নে দেখানো হলো-_ 

*ব১*4২7০8-৮০১*+১7১, 

১ নাইট্রোজেন পরমাণু । 

২7০৪ লআল্ফ1 কণিকা। 

৮০১৭ - অক্সিজেন । 

১. প্রোটন কণিকা। 

এই আল্ফা কণিক1 পাওয়া যাঁয় তেজক্ছিয় 

পদার্থ থেকে । আল্ফা কণিকা হচ্ছে হিলিয়াম 

পরমীণু, যাঁর দুটি ইলেকট্রন খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। 

-$০৪9.. শু তু তু 
/০9 ০৪" বে 

ঞ্রোটন__ পি ০ 9০; 

শিউইন__ ৯০৪০৪” । 

রি রি ? রি / 
রিনি ০ 

৫কঞ্স ব্স্ত 

ইলেকট্রনের রাজ্য 

২নং চিত্র 

অক্সিজেন গরমাণুর ছবি। অক্সিজেনের 

পারমাণবিক সংখা হচ্ছে--৮ এবং 

ভর-সংখ্যা হচ্ছে--১৬। 

এই আল্ফা কণিকাই হচ্ছে আমাদের বহু আকাঙ্খিত 

পরশমণি । 

তীব্রগতি আল্ফা কণিকার আঘাতে যে সব 

মৌলের রুপাস্তর সাধিত হয়েছে, তাঁর কয়েকটি 
উদ্দাহরণ-_ 

বোরন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, 
আযলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। 

রাদারফোর্ডের এই যুগাস্তকারী আক্ষ্কীর 
বৈজ্ঞানিকমহলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন স্ষ্টি 
করলো। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন পরশমণির সন্ধানে 
ব্যাপৃত হলেন। তীদের অক্লান্ত চেষ্টায় আবিষ্কৃত 

সোডিয়াম, 



জাঙ্য়ারী, ১৯৫৯] 

হলো অনেকগুলি নতুন পরশমণি, যথা_ প্রোটন 
কণিকা, ভয়টেরন কণিকা, নিউইউন কণিক!, গামারশ্বি 

ইত্যাদি। এই সব পরশমণির ভিতর নিউট্রন 
কণিকাই সর্বোতকষ্ট। নিউট্রন কণিকার আঘাতে 
আমাদের জানা প্রায় সব মৌলিক পদার্থের 
রূপান্তর সাধিত ইয়েছে। শিউট্রনের স্পর্শে ইউ- 

রেনিয়াম ধাতৃ-২৩৮ থেকে বিজ্ঞানী তৈরী করেছেন 

নেপচুনিয়াম, গুটোনিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি সম্পূর্ণ 
নতৃন ধরণের মৌলিক পদার্থ--প্রকৃতির রাজ্যে 
যাদের কোন অদ্তিত্ব নেই। পরশমণির স্পশে কৃত্রিম 

 ৰী। 

পরশমণি ২১ 

ধদিও লোহাকে মোনাঁয় পরিণত করা যায় নি, 
কিন্তু পারা থেকে পোনা তেরী করা হয়েছে। 

মান্ষের কাছে সোনা অতি মুল্যধান জিনিষ। 

অতীতকাঁলে ষেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। 

এখানে একথা উল্লেখযৌগ্য যে, পরশমণির স্পর্শে 

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে বু পরিমাণে 

সোনা তৈরী করা সম্ভব নয়। পরশমণির স্পর্শে 

পারা থেকে সোনা তৈরী করতে যে খরচ পড়বে, 

প্রকৃতিজ সোনার মূল) তাঁর চেয়ে অনেক কম। 

আযালকেমিষ্টদের স্বপন সফল হয়েছে। গ্ররূতির 

দা 
তি? 

1) 2 
তে 0 

৩নং চিত্র 

রাদারফো্ড কতৃক ব্যবহৃত পরমাণু রূপান্তরের প্রথম যন্ব। প্রোটন 
কণিকা ০-এর উপর পড়ে” আলোক ক্ষুলিঙ্গের স্ঠি করে। 

৪-তেজক্ক্রির় মৌলিক পদার্থের আধার। তীব্র গতিসম্পন্ন আল্ফা 
কণিকাঁন উতৎ্, 7-যে মৌলকে আল্ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করা 

হবে, ০-ফ্লোরেসেন্ট পর্দা, এ-মাইক্রস্কোপ, €-স্ু। 

তেজক্িয় মৌলিক পদার্থ তৈরী করা গেছে। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শিল্প ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসা 

বিষ্ভায় ব্যবহারের জন্যে কৃত্রিম তেজক্রিম় মৌলিক 
পদার্থ বর্তমান পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করেছে। 

নিউট্রন কণিকার আঘাতে মোনাকে পাবাঁয় 

রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমীকরণের সাহায্যে 

সোণার এই বূপাস্তর দেখানো হলো-_ 

৭৯৫১০১৯৭+,0১-৯৭৯৯৪১৯৮-গামারশ্মি 

৭৯৫১:১৯৮-৯৮]7৫১৯৮+৯০১- 

রাজ্যে তেজদ্বিয় পদার্থের ভিতর পরমাণুর যে 
রূপান্তর অহরহ ঘটছে, মানুষ কৃত্রিম উপায়ে 
মৌলের সেই রূপান্তর সাঁধন করেছে । এক মৌল 
রূপান্তরিত হয়েছে আর এক মৌলে-_নাইট্রোজেন 
থেকে অক্সিজেন, লিখিয়াম থেকে হিলিয়াম, আযালু- 

মিনিয়াম থেকে সোডিয়াম, সোনা থেকে পারা, 

পারা থেকে সোনা । পরশমণির স্পর্শে আমরা 

লাভ করেছি সোনার চেয়ে বহু মুল্যবান জিনিষ-- 
পরমাণুর ভিতর লুকায়িত প্রচণ্ড শক্তি-ষে শক্তি 
আনবে আগামী যুগে এক নতুন বিপ্লব। 



বিশ্বজগতে সূর্যের স্থান 
শ্রীসন্তোবকুমার দাশগুপ্ত 

অ।মাদের গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল সুর্য । গ্রহ- 

সমূহের গতি হুর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশাল 

আকৃতি ৪ গুরুত্বের জন্য সু একটি বিশিষ্ট 

ধারায় যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি নিয়ঙ্ণ 

করিতেছে। 

আমাদের গ্রহের স্থিতিকাল ধরা যাইতে পারে 

প্রায় ৪০০৯ মিলিয়ন বত্সর। এই ভাবে স্ুধের 

রশ্মি বিকিরিত হইতে থাকিলে ইহার আমুদ্দাল 

বেশীদিন থাক। সম্ভব নয়। কিন্তু অগ্যাবধি উহ| 

প্রায় এই অবস্থা আছে। 

প্রকৃতপ-ক্ষ পারমাণবিক বিক্রিয়ার জন্য ইহা সম্ভব 

হইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে সুর্য ৪১৮১০৩৩ আগ 

শক্তি বিকিরণ করে। এক গ্র্যাম সৌর-ভর প্রতি 

সেকেখে ২ আর্গ শক্তি হারাম়। শ্ষের ভর 

২১১০৩৩ গ্র্যাম হইলে স্ধের স্থিতিকাল, অর্থাৎ 

প্রায় ৪০০৪ মিলিয়ন ব্সর পধস্ত গ্রতি গ্র্যামে 

২'৫১৫১৩১৬ আর্গ রশ্মি বিকিরণ কবিঞ্জাছে। এই 

প্রচণ্ড শক্তির বিকিরণ সত্বেও সথরের অন্ত:স্থলের 

তাপমাত্রা প্রায় ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী। 

এই সৌর-শক্তির প্রধান উত্ম হাইড্রোছেন। 

হাইড্রোজেন প্রতিনিয়ত হিলিয়ামে রূপান্তরিত 

হইতেছে এবং পারমাণবিক শক্তির উৎসের কাজ 

করিতেছে । এই ধরণের বিকিরণ প্রত্যেক নক্ষত্রেই 

চলিতেছে । নক্ষত্রগ্তলি সাধারণতঃ বিশাল ভরযুক্ত | 
পৃথিবীর মত ক্ষুপ্র কোন জাগতিক পিণ্ডে এই 

বিক্রিয়া সম্ভব নয়। ভিতরের চাপ ও ভাপ এই 
প্রমীণবিক বিক্রিয়া সংঘটনে অসমর্থ । 

নক্ষত্রগুলি রাজিিতে উজ্জল পিণ্ডের মত গ্রতীয়- 

মান হয়। ইহার প্রধান কারণ পারমাণবিক রশ্মির 

বিকিরণ। সাধারণ গ্রহের নিয়ম অন্থযায়ী নক্ষত্র- 

গুলিও অসীম শূন্যে বিশেষ নিয়ম বিশাল মণগ্ডলীতে 
লংবদ্ধ। এই নক্ষত্রমগ্ুলীর শ্বেতাঁভ জ্যোতিপুগ্ 

আমাদের নিকট [11115 অঃ বা ছায়াপথ নামে 

পরিচিত। 

নক্ষত্রপু্ধের কেন্দ্রস্থল বহু নক্ষত্রের সমন্বয়ে 

গঠিত। ভরের দিক হইতে কেন্দ্রস্থলের ভর নক্ষত্র- 

পুর মোট ভর হইতে অনেক কম। নক্ষত্র- 

পুধের কেন্ুস্থল হইতে অনেক সর্পাকৃতি বানু 

উত্সারিত হইয়াছে । এই বাহুগুলির ভিতর বহু 

উজ্জল নক্ষত্র বি্মান এবং গ্য।সীয় পদার্থ ও ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র কণিক] দ্বার পরিব্যাধধ। এই ছায়াপথ ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া পরে আবার এক হইয়া 

গিয়াছে । নূক্ষত্রপুঞ্জের বিষুবীয় রেখায় যে গাঁ 
ধুলিকণ। আছে, তাহাই আলো শোষণ করিয়া এই 
অংশের স্থটি করিয়াছে । 

নক্ষত্রপুপ্ধের বিশাল আকৃতি সম্পকে একট! 
মোটামুটি আন্দাজ করা যাইতে পাঁরে। আলোর 

গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০৪০ কিলোমিটার হইলে 

উহার এক প্রান্ত হইঙে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে 

তাহার সময় লাগিবে প্রায় ১০০১০০০ বংসর। 

সুর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আলিতে ৮২ মিনিটের 
মত সময় লাগে। ইহ হইতে নক্ষত্রপুঞ্ের ব্যাপকতা 

সহজেই অনুমান করা যায়। 

নক্ষত্রপু্নে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় 

মিলিয়ন; কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল বেষ্টন 

করিয়া তারকাগুলি ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। স্্য 
উপরিউক্ত নক্ষত্রগুপির মধ্যে একটি এবং নক্ষত্র- 

পুঙ্জের কেন্দ্রস্থল হইতে ৩০১০৭ আলোক-বর্ষ দুরে 

অবস্থিত। অন্থান্ত নক্ষত্রগুপির মত সূর্য ঠিক 
নিয়মিত ধারায় ঘুরিতেছে। অবশ্ঠ এই নক্গত্রপু 

৯৫০১৩০০ 
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থুরিয়া আদিতে প্রীয্ধ ২৫০ মিলিয়ন বনর স্ময় 

লাগে। ইহার নাম দেওয়া হইনাছে নক্ষত্র বর্ষ বা 

জাগতিক-বর্ম। তুলনামূলক বিচারে আমাদের 

পৃথিবী স্র্ধকে কেন্দ্র করিয়া ৬৫ দিনে ঘুরিয়। 

আসে। পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ৩৫*০-৪০০০ 

মিলিয়ন বদর । সেই হিনাবে ইহার জাগতিক-্ষ 

£ হইতে ১৬) অর্থাৎ আমাদের স্র্য তাহার 

পরিবার লইয়]! নক্ষত্রপুঞ্জের চারিদিকে ৩৬ বার 

ঘুরিয়া আপিয়াছে। 

এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি আকর্ষণীয় 

যুগল নক্ষত্র দেখা যায়। জীবনের সমস্তার দিক 

হইতে এই নক্ষগুলি বিশেষভাবে জড়িত বলে 

মনে করা হয়। এই বিচিত্র রকমের যুগল নক্ষত্রের 

সংখ্যা] নিতীস্ত কম নহে। অনেকগুলি দৃশ্ঠমান, 

আবার অনেকগুলি দৃষ্টিলোকের বাহিরে অবস্থিত। 

এই যুগল নক্ষত্রগুলি বর্ণালী রশ্মি ঘারা নিরূপ" 

করা হইয়াছে । ইহাদের বলা হয় 57০0:০৩- 

50310 17017911931 ইহাদের গতি এক নহে। 

এই গতি-বৈষম্য ১১০০৮৪]৮এ ধরা পড়ে। 

কয়েকটি যুগল নক্ষত্রের নাম দেওয়া গেল। 

2, 0610090111 ( সেণ্টউরি ) 
91113 (পিরিয়াল ) 

[1090৮01) ( প্রোকিয়ন ) 

00০801)1  (অফিউচি) 
05৫11 (পিগনি) 

1410561: (ক্রুগার) 

অণ্ধকাংশই লাল বর্ণের তারকা । উপরিভাগে 
তাপের মাত্রা ২০০০০-১০০০০) বেশীর ভাগই 

আমাদের সর্ষের চেয়ে মান। হিপাব করিয়া দেখা 

গিমাছে, নক্ষত্রসম্তির ৮* ভাগই যুগল নক্ষত্র বা 
তাহাদের গুণিতক নক্ষত্র দ্বারা বেষটিত। একটি 
নক্ষত্র ২টি নক্ষত্রে বিভাজিত হওয়া সম্ভব কিনা, এই 
সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে। তবে এই বিষয়ে এখন 
কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের হৃর্ধের মত এক 
নক্ষত্রের তারকা খুব কমই আছে। বেশীর ভাগই 
যুগল তারকা। 

বিশ্বজগতে সূর্ধের স্থান ২৩ 

আমাদের গ্রহগুপির একটি কেন্দ্র থাকিবার 

ফলে উহার! বৃত্তাকার পথে বিচরণ করিতে পারে। 

কিন্তু যুগল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দবৈতকেন্দ্র থাকিবার ফল্গে 

বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ সম্ভব নহে। এই বৃত্তাকার 

পথে পরিভ্রমণের ফলে স্থ্য নিয়মিতভাবে প্রীয় 

একই পরিমাণ সৌর-কিরণ বিকিরণ করে। কিন্তু 
যুগল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে বাধ্য। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রত্যেক নক্ষত্র 
পারমাণবিক শক্তি বিকিরণ করিতে পারে। এই 

বিকিরণ ক্ষমতা নক্ষত্রের ভর এবং তাপের উপর 

নির্ভর করে। 

এই বিশেষ ভরধুক্ত নক্ষত্রগুলির স্থিতিকাল 

মিলিয়ন বরের উপর। ইহাদের মধ্যে কতিপয় 

নম্মত্রে হয়তো কয়েক শত হাজার ব্সর পূর্বে 

জীবনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে । জাগতিক ঘটনাবলীর 

দিক হইতে এইগুলি আধুনিক ঘটনা। সেদিক 
হইতে আমাদের সুর্যের মত ক্ষুদ্র নক্ষত্র, পরিমিত 

বিকিরণের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করিয়া বহুদিন 

থাকিতে পারে। এই অবস্থাই প্রকৃত পক্ষে 

গ্রহগুলিতে জীবন বিকাশের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। 

এই প্রদঙ্গে পরিবর্তনশীল তারকার কথা বলা 

দর্কার। যেসকল তারকার ওজ্বল্য এক রকম 

থাকে না, সেগুপিকেই পরিবর্তনশীল তারকা বলা 

হম। যে সকল নক্ষত্রের উপগ্রহ আছে, তাহাদের 

প্রভাব অবশ্ঠই কিছু আছে। উপগ্রহগুলি কক্ষপথে 

ভ্রমণ করিবার সময় মূল নক্ষঞ্জকে ঢাকিয়! ফেলে; 

কাজেই তাহাদের আর তত উজ্জ্বল দেখায় না। 

ইহার অর্থ অবশ্য এই নয়যে, নক্ষত্রগুলি পরি- 
বর্তনশ্ীল। সাধারণতঃ নোভ। শ্রেণীর তারকাই 
পরিবর্তনশীল । এই শ্রেণীর তারকা প্রচণ্ড 

বিস্ফোরণের ফলে স্ফীত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়; 
তাহার ফলে কখনও উহাদের ওঁজ্জল্য ১৯০১০, 

গুণ বরধিত হইয়া থাকে। আমাদের নক্ষত্রপু্জে 
এই ধরণের পরিবর্তন অনেকবার হইয়া! থাকে। 

সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই ঘে, তাপ 
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ও আগোক বিকিরণের সহিত স্ুক্ম অণুকণিকার 
ন্বোত প্রতিনিয়তই নিত হইডেছে। সাধারণত: 
এইগুলিকে কণিগার বিকিরণ (00110900191 

10201201017) বলা হম়। ইহার ফলে নক্ষত্রগুলি 

ক্রমশ: ভরমুক্ত হইতে থকে । অবশ্ঠ সামান্য ভরবুক্ত 
তারকায় এইগুলি বেশী দৃশ্বমান। আমাদের স্থধের 

মত ভরমুক্ত নক্ষত্রে কণিকার বিকিরণ অত্যন্ত 

অল্প। তার কারণ শুধ অনেক পূর্ব হইতেই 

ভরমুক হইয়| প্রায় স্থায়ী অবস্থা আমিয়াছে। 
কণিকার বিকিরণ আলোর খিকিরণের সহিত 

প্রত্যক্ষভীবে জড়িত। ভর, ওজ্জপ্য এবং ভাপ 

অন্যায়ী প্রত্যেকটি নক্ষত্রের অবস্থিতির ব্বিষ্ন কক্সন| 

করা যায়। 

প্রত্যেকটি নক্ষত্র বিকাশেগ পথে ওরমুক্ত হইয়। 

ঈ্ঈখগতি প্রাপ্ত হয়। কণিকার বিকিরণের ফলে 

ভন কমিয়া যাওয়ার কৌণিক গতিভর ক্রমশঃ 

কমিয়া যায়। প্রত্যেক নক্ষত্রই যে অতিভরযুক্ত 

হইবে এমন নহে। নক্ষত্রপুঞ্জ পযবেক্ষণ করিবার 

সময় দেখা গিয়াছে, বছু উজ্জ্বল ৬ প্রচণ্ড উঞ্ণতাবাহী 
নক্ষপ্রের সাহত অল্প ভবধুক্ত বহু শন নক্ষত্র 

বিদ্যমান । কিন্ত বিকাশের পথে ভরমুক্ত হওয়াই 

স্বাভাবিক পিয়ম। 

আমাদের স্থযের কথাই ধরা যাক। স্থ্য ও 

তাহার পরিবাপের জন্ম ইইয়াছে কয়েক সহশ্র মিলিয়ন 

ব্মর আগে। ইহার ওর বর্তমান শর হইতে 

অনেক গুণ বেশী ছিল। পরিশেষে বিবতনের ফলে 

ভর ও গতিমুক্ত হইয়! একটি স্থায়ী অবস্থায় উপনীত 

হইয়াছে । ইহা ছাড়া স্যের ভর এবং গ্রহের 
কক্ষপথের ব্যাসাধেব গুণফল সব সময় এক থাকে। 

জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে 

জড়িত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্থ্যের ভর 

১ সহম্ত্র মিলিয়ন বৎসর স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রায় এক 

ভাবেই আছে। 
আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জে 

নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১৫০১০০০ মিলিয়ন | নক্ষত্র- 

/ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

গুলির মধ্যে দূরত্ব বিশাল। সেই দৃরত্বের তুলনায় 
নক্ষত্রগুলির আয়তন খুবই ছোট? কাজেই নক্ষত্র- 
পু্তের আয়তনের কাছে এই নক্ষত্রগুলির অস্তিত্ব 
একরকম নগণ্যই বল! চলে। নক্ষত্র-জগতের মূল 
বৈশিষ্ট্য এখানেই । কাজেই নঙগ্ত্রমগ্ডলের 

বিশৃখলার ভিতরে অপর একটি নক্ষত্রের সহিত 

সংঘাতের সম্ভাবনা কম। ৰ 

জেম্স জীন্সের গণনা অনুযাঁয়ী আমাদের 

বর্তমান নক্ষত্রপুঞ্জের গঠন অন্লারে সুর্যের নিকট 

কোন নক্ষত্রের আগমন ১০১৭ ব্ছরে একবার 

হইতে পারে মাত্র । কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে 

পারি যে, একবার যদি গ্রহের মূল কাঠামো ঠিক 
হইয়া যায়, তাহা হইলে বহির্জগতের নক্ষত্রের সহিত 

বিশৃঙ্খল! ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেই 
চলে। 

পৃথিবীর ধূমকেতুর সম্মুখীন হওয়া, সুধের 

শীতলতা, শস্যের অন্য ন্মত্রের সহিত সংঘ[ত 

প্রভৃতি পৃথিবীর জীবন অবলুপ্তির কাঁপণ হইতে পারে 
বলিয়া অন্মান করা হয়। তবে বর্তমান অবস্থ। 

অন্যায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ষে, 

যতক্ষণ পবস্ত হযে পারমাণবিক বিক্রিয়া »৮লিতে 

থাকিবে ততক্ষণ পযন্ত স্থযের শীতল হওয়ার কোন 

সম্ভাবনা নাই। স্থযে হাইড়োঙ্জেনের প্রাচুষ 

থাকিবার ফলে এই পারমাণবিক বিক্রিমা আরও 
কয়েক সহস্র মিলিয়ন বৎসর নিবিবাদে চলিবে। 

সাধারণতঃ ত্রদ্ষাণ্ডের ঘনত্ব হাইডোজেনের 

্বারাই নিধণারিত হয়। তাহার কারণ সমস্ত 

উপাদানগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত 

বেশী। যদিও একথ| সত্য যে, যে দিন নক্ষত্রপুণের 

উৎপত্তি হইয়াছে, সে দিন হইতে প্রতিনিয়তই 

হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হইয়। হিলিয়ামে পরিণত 

হইতেছে । এই গ্রপরঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে, গুরু 

ভরযুক্ত ব্ছু উপাদানে গঠিত নাক্ষত্রিক পিওগুলি 
লাধারণতঃ গ্যাসীয় পদার্থ হইতেই উদ্ভূভ 
হইয়াছে। 



জানুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

আকাডেমিলিয়ান জি. মেইন এবং তাহার 

সহকর্মীবুন্দ দেখাইয়াছেন ঘষে, নক্ষত্র-জগতের মধ্যে 

নীহারিকার ভর সুর্যের ভর অপেক্ষা অনেক গুণ 

বেশী। অনেক নক্ষত্র এই সব নীহারিকার ভিতর 

বিচ্যমান। এই নক্ষত্রগুলি হয়তে এই নীহারিকা 
হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, অথবা নীহারিকার সহিত 
এক সঙ্গেই স্থষ্ট হইয়াছে । নক্ষত্রের উদ্ভব সমন্ধে 

যত্তদুর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পুগ্তীভৃত 

অস্পষ্ট স্তর এবং কঠিন ধুলিকণার সংশিশ্রণেই 
তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে । বন্ততঃ এই ধৃলিকণা- 
গুলির উষ্ণতা তাহাদের বাহিরের গ্যাশীঘ পদার্থের 

উষ্ণতা হইতে অনেক কম। ফলে, গ্যাসীয় নীহারিকা 

শীতল হইয়া সাধারণ নক্ষত্রে পরিণত হয়। 

ডি. স্যাফ্রোনোভ দেখা ইয়াছেন যে, নক্ষত্রগুলি 

৮০০০০ সে. বা ততোধিক তাপযুক্ত সাধারণ মাধ্যা- 

কর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী আকর্ষণ নাকরিয়! বিকর্ষণেরই 
বেশী সাহায্য করে। পক্ষান্তরে এই নীহারিকার 

স্তর অতিক্রম করিবার সময় নীহারিকার ধুলিকণা 
হুর্ধ বা নক্ষত্রের আলো শোষণ করিয়া গ্রহ- 

গুলিতে তাপের পরিবর্তন ঘটাঁইতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে গ্ল্যাসিঘ্াল যুগের পৃথিবীর অবস্থার কথা 

উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

৪০০ মিপিয়ন বসরের ইতিহাসে এই পৃথিবীর 
আবহাওয়। ক্যাম্ত্রিয়ান, পারমিয়ান, ক্রিষ্টেসিয়াস 

প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমে পরিবতিত 

হইয়ছে; কিন্তু ইহাতে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়মিত 

ধারা ছিল না। কিন্ত গ্র্যাপীয় যুগে প্রচুর পরিমাণ 
জলকণার ঘনীভব্ন এবং বহু গিরি ও পর্বতমালার 

উদ্ভব হইয়াছে । ইহা খুবই স্বাভাবিক ধে, আগ্রেয়- 

গিরির ঘন ঘন অগ্রুৎপাঁতের ফলে পর্বতরাজির 
উদ্ভব হইয়াছে; পক্ষান্তরে পৃথিবীর আবহীওয়া আগ্নেয় 

ভস্ম ও ধূলিকণার দ্বার? ব্যাপ্ত হওয়া সুর্য কিরণের 

গতি রুদ্ধ করিয়াছে এবং অপরদিকে জলকণার 
ঘনীভবনে সাহায্য করিয়াছে । 

্রক্ষাণ্ডের নক্ষত্রপুঞ্ত (3381955) কতকগুলি 

বিশ্বজগতে সূর্ধবের স্থান ২৫ 

বিভিন্ন শ্রেণীতে বিছ্যামান। আমাদের লক্ষত্রপুঞঙজ ১৩টি 

শ্রেণীতে বিভক্ত--তিনটি স্টাইবাল নীহারিকা, 

৬টি ডিঙ্বাকৃতি এবং চারটি অপমান) ইহারা 

প্রত্যেকেই নক্ষত্র এবং গ্যানীয় পদার্থের হবার! 

পুগ্তীভূত। অবশ্ত বর্তমীন দুরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা 
ইহার বাহিরে অনেক বুহৎ আকারের নক্ষত্রপুণ্ডের 

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । উহাদের সাধারণতঃ 

1০67-91870005 959610-এর ভিতর ধর! 

হইয়াছে। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নক্ষত্রগুলির 
আয়তনের তুলনায় তাহাদের দুরত্ব অপরিসীম। 
কিন্ত বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সেই তুলনায় দূরত্ব 

অনেক কম। আমাদের নক্ষত্রপুণ্ধের কথাই 

ধরা যাক। ইহার ব্যাস ১০০০০* আলোক-বর্ষ। 

ইহাঁর নিকটবতাঁ নক্ষত্রপুঞ্ধের দূরত্ব মাত্র ৫ গুণ 
বেশী। সেইদিক হইতে এই নক্ষত্রপুঞজের মধ 
ংঘাত ঘট অপস্ভব নহে। 

যদ্দি এইরূপ সংঘর্ম ঘটে, তাহা হইলে এমন কি 

বিপদ হইতে পারে? নক্ষত্রগুলির আয়তন 

জাগতিক সীমার তুলনায় নগণ্য হওয়ায় একটি 
নক্ষত্রপুপ্ধী অপর নক্ষত্রগুলির মধ্যে পরিবর্তন না 

আনিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া অবাঁধে বাহির 

হইয়া যাইতে পাবে। 

অবশ্য এই ধরণের সংঘাতের ফলে নক্ষত্রপুঞ্জের 

ভিতরকার গ্যাল এবং ধূলিকণা সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া 
লইয়া! যাইতে পারে। «কটি নক্ষত্রপু্জের আর 

একটির উপর কম-বেশী প্রভাব থাকে | সময় সময় 

দেখা যায়, একটি নক্ষত্রপুগ্গ আর একটির সম্মুখীন 
হইবার ফলে উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে উজ্জ্বল ব্রিজের 

সট্টি হয়। এই ব্রিঙ্গগুলি সম্ভবতঃ কতকগুলি 
তারকার সমষ্টি। কাঁজেই নক্ষত্রপুঞ্ের সীমার 

বাহিরের স্থান শূন্য নহে। পাতলা গ্যাসীয় মাধ্যমে 

আরও কয়েকটি পৃথক তারকার সমাবেশ দেখা যায়। 

খুব সম্ভব সেগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের বেষ্টনী হইতে মুক্ত। 
ঘে কোন তারক! বিশেষ গতিযুক্ত হইয়! নক্ষত্রপুঞ্জের 
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সৌর- 

ধরণের অনেক নক্ষত্রের 

সাধারণতঃ ইহারা আমাদের 

১৩০,০০০ আলোক-ব্ষ দুরে 

ভিতরকার স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। 

বিজ্ঞনী জুই-কি এই 

সন্ধান পাইয়াছেন। 

নক্ষত্রপুঞ্ত হইতে 
অবস্থিত 

যদ স্থধ তাঁহার পত্জিবার পইয়| এই নর্গহ্র- 

পুধের বেনী ত্যাগ করিয়া ত্রঙ্গাপ্ে বিশাল স্থানে 

টলিয়া যায় তাহ| হইগে ৪ আমাদের জীবনের হিতিপ 

৮৬ 

/ যা রঃ 
দূ ৯ রা 1 
যা 

1 
র্ 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

দিক হইতে কোঁন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে 

হয় না। আমরা নক্ষত্রথচিত আকাশের স্থলে 

কখনও কখনও নীহারিক1 বা অন্য কোন নক্ষত্রপুজের 

দেখ পাইব মাত্র। 

মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণে কিছুটা ব্যতিক্রম 

হইতে পাবে; কিন্তু মূলতঃ আমবা স্থধের উপর 

নির্ভরশীল হওয়া জীবনের দিক হইতে বিশেষ 

কোন পরিবহন হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

মার্রীজ রাজ্যে অবস্থিত ইপেকট্রো-কেমিক)াল রিসার্চ ইনগ্লিটিউটের 
গবেষকের! ধাতুর ক্ষয় সমন্ধে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। 



সঞ্চয়ন 

বংশগতির রহস্য 

বংশগতির বৃহ্ম্য সম্পূকি নিখিল সৌভিয়েট 
বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ইভান কমুন্য়ান্ত স্ 
লিখেছেন--ঈগল পাখীর ডিম ফুটে ঈগল-ছানাই 
বেরোয়, অশ্রিচ-ছানা বেরোতে পারে না। কিন্ত 

কেন এ-রকম হয়? প্রকৃতির নিয়ম বলেই এট।কে 
আমর] সবাই মেনে নিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকটি 

প্রাকৃতিক নিয়মের পিছনে একট কার্ধ-কারণ 

স্থত্র থাকে। এক্ষেত্রে সেই কাধ-কারণ স্থক্ট 
কি? 

মানুষের ক্ষেত্রে, শুধু মানুষের কেন--সব 
রকম প্রাণীর ক্ষেত্রেই, পূর্বপুরুষের চেহারা, শরীর 
ব! অঙ্গ-সংগঠনের নানারকম বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় 
উত্তর পুরুষদের মধ্যে স্ংক্রামিত হয়। কিন্তৃকি 
ভাবে হয়, সেটা! এক আশ্চর্ধ রহস্য | 

জীব্-বিজ্ঞানীর] জানেন, প্রাণীর প্রজনন-কোষের 

( রিপ্রোডাকটিভ সেল) মাধ্যমেই সন্তানের মধ্যে 
পিতামাতা অথবা পূর্বপুরুষের লক্ষণগুলি বংশগতত- 
ভাবে বর্তায়। এই প্রঞ্জনন-কোষ অতি ক্ষুদ্র, অণু- 
বাক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। অথচ এই ক্ষুদ্র কোষের 
মধ্যেই কেমন করে বংশান্ক্রমের এতগুলি গুণ লুকিয়ে 
থাকে? সন্তানের মধ্যে এই বংশানুক্রমিক গুণগুলি 
পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে বিখ-ক্রিশ বছর, এমন কি 
তারও বেশী লেগে যেতে পারে । কেমন করেই বা 
এই কণা-পরিমাণ কোধ এত দীর্ঘকাল ধরে লক্ষণ- 
গুলিকে বংশাহুক্রমিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে? 

ইদ্দানীং জীব-বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলি নতুন 
তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে কোষ সম্পর্কে 
পুরনো ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
কিছুকাল আগে জীব-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন-: 
কোষের নিউক্রিঘনাসে কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 

ফোকাস রয়েছে এবং এগুলিই বংশগত গুণপগ্তালকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই ফোকাদগুলি কি কি 
পদ দিয়ে তৈরী তাজানা সম্ভব হয় নি। এদের 
জৈব-াপাগনিক সংযুতিও বের করা যায় নি। 
একট বিষয়ে শুধু ভার। হুম্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছুতে 
পেরেছিলেন যে, বংশা ক্রমিক গুণাবলীকে নির্ধারিত 
করে নিউক্লিয়াসের কতকগুপি মুল জটিল বন্ধ: 
যেগুলিকে ক্রোযোসোম বলা হয়। 

জীব-বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষা বরেন যে, বংশগত 
গুণাবলীর বাহক যে জীন্স্, সেই জীন্স্ বিশেষ 
ধরণের ট্গব-রাপায়নিক প্রক্রিমার মাধ্যমে বংশানু- 
ত্রমিক গুণগুলির সংক্রমণ ঘটায়। এই বিশেষ 
ধরণের জব-রাপায়নিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
প্রোটিন ফার্সেন্টেখন রিয়্যাকশন। সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগলো--তবে কি এই জীন্ 
প্রোটিন ফার্সেন্টেরই অণু? লেবরেটরিতে বন 
পরীক্ষ| চালিয়েও এ-সম্পর্কে কোন রকম সঠিক 
সিদ্ধান্তে আস! সম্ভব হলো না। 

কিন্ত প্রোটিন যদি বংশগত গুণাগুণের বাহক 
না হয়, তাহলে এই গুণগুলির সংক্রমণ ঘটতে পারে 
একমাত্র নিউক্লিক আপিডের দ্বারাই, আর কোন 
কিছুর দ্বারা নয়। কারণ, সব ক্রোমোসোমেরই 
মূল পদার্থ হলো মাত্র ছুটি জিনিব-+নিউর্লিক 
আযাপিড আর প্রোটিন। কিন্ধু পরীক্ষায় দেখ! 
গেল--নিউক্লিক আযামিডও বংশগতির বাহক নয়। 
সেই সঙ্গে এও দেখ। গেল-নিউক্লিক আযা্িডের 
অণুগুলির গঠন খুব সরল এবং নির্দিষ্ট একটা ছক 
মেনে চলে। 

ধারা বংশাঙ্গক্রমিক গুণের আধার ও বাহক 
হিলাবে বিশেষ কোন একটা বস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস 
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করবেন না, সেই ভাববাদী দার্শনিক আর তাদের 

সহযোগী বিজ্ঞানীরা তখন ফের সেই সব বস্তু 

অতীত প্রাণ-শক্তির কথা তোললেন। 

কিন্ধ বস্তবাদী বিজ্ঞানীরাই দলে ভারী। 

ভারা এ-সম্পর্কে অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে 

লাগলেন। নিউক্লিক আপিড নিয়ে আরও অনেক 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জানা গেল-গোড়াতে 

এই আযমিভের আণবিক গঠন দতট। সরল আর 

নির্দিষ্ট ছকে বাধা বলে মনে হয়েছিল, আদলে 

ব্যাপারট। তা নয়। বিজ্ঞানীদের এই ধারণাই 
হলে! যে, জীন্ হলে কয়েকটি ভিপ্ন ভিন্ন পিউপ্রিক 
আমিডের অণু। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুক্াহপূণ 

আবিষ্কারটি হলো এই-- 
নিউক্লিক আস্ডগুলির মধ্যে একটিকে বগা 

হয় ডেস্অক্িরাইবো নিউক্রিক অ]াসিড--সংক্ষেপে 

ভি. এন. এ. । এই ভি. এন. এর অণুগুলিতে 

পরমাণুর সজ্জা বা আটামিক গ্রপিং প্রত্েক- 
বার একই রকমের হয় নাঁ। তাছাড়া, এর অনুর 

মধ্যে পরমাণুগুলির পরিবেশ বা ডিছ্িবিউশনও 

হয়ে থাকে অনিয়মিতভাবে; যেমন উদ্ভিদ, 

মাছ, পাখী আর মান্য--হই চার রকম প্রাণীর 

কোষ থেকে আলাদা করে নেওয়া চারটি 

আলাদা আলাদ! ডি. এন. এ.-অণুর পরমাণুগুলি 

এক হলেও, পরমাণুশৃঙ্খল বা আটামিক চেন-এর 

বিন্তাস চারটির বেলায় চার রকমের এবং তাদের 

গঠন-সমাবেশও বিভিন্ন । অর্থাত প্রত্যেকটি প্রাণীর 

ভি. এন. এর আলাদা এবং নিজন্ব আণবিক সুত্র 

বা মলিকিউলীর ফমুলা আছে। উপমা দিয়ে 

বলা যায়, এই ডি. এন. এ. যেন ইটের তরী 

বাড়ির মত, আর এর মৌল পরমীণুগুলি যেন 
ইট--এক এবরকমভাবে ইট সাজিয়ে যেন এক-এক 

রকমের বাঁড়ি তৈরী করা হয়ঃ প্রত্যেকটি বাড়ির 

স্থাপত্য আর ঘর-বারাগার বিন্তাস যেমন আলাদ। 

রকমের হয়, অথচ ইট সেই একই রকমের, 
তেমনি মৌল পরম।ণুণ্ডুলি এক হলেও প্রত্যেকটি 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম নংখ্য। 

প্রাণীর কোষের ডি. এন. এর আণবিক সুত্র 

বিভিন্ন। 

স্বতরাং এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের 

অধিকাংশ জীব-বিজ্ঞানীই আজ এ-বি্ষিয়ে নিঃসন্দেহ 

হছেছেন যে, এই ডি. এন. এ-ই বংশালুক্রমিক 

গুণাপ্তলীর ধারক ও বাহক; এটাই বংশগতির 

বস্ততিত্তি। 

এই গ্ররুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পর জীব-বিজ্ঞানীরা 

উঠেপড়ে লেগেছেন, কৌন একটি প্রাণীর বংশানু- 

ঞ্রমিক গুণাগুণের সঙ্গে তার কোষের ভি. এন. 

এ-র রাসায়নিক গঠন-বিন্তাস আর আণবিক স্তরের 

সম্পক বের করবার কাজে। এই সম্পর্ক যে খুবই 
জটিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 

সম্পর্কের নিষমীবলী সঠিক আর নিখুঁতভাবে বের 

করে সেই সম্পর্ককে পিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা অর্জনের 

পরে জীব-খ্জ্ঞানে এক গ্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে যাবে! 

সংগ্সেষণ পদ্ধতিতে ভি. এন, এ. তরী করে 

বিজ্ঞানীরা তখন ইচ্ছামত বিভিন্ন জীবের বিকাশ 

নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং নতুন জীব সৃষ্টি করতে 

সক্ষম হবেন। 

[বিশেষ একটি প্রাণীর কোষে ডি, এন, এ, 

আর পারমাণবিক গঠন-বিন্তান যদ্দি ভেঙে দেওয়া 

যায়, তাহলে নানারবমের বিপাকীযর় পরিবর্তন 

দেখা দেয় এবং তাঁর ফলে প্রাণীটি সাংঘাতিক 

রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে । যেমন--ইদাণীং ক্যান্সার 

রোগকে এই ফল বলে মনে করবার মত কারণ 

বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তেজক্ক্িয় বিকিরণের 

ফলেও ডি. এন. এ. অথুর গঠন-বিশ্বাদের রূপান্তর 

ঘটে এবং তাঁরই ফলে তেজক্মি্্ বিকিরণজনিত 

নানা! রোগ দেখা দেয়; অর্থাং ডি. এন. এ, 

নিয়ে গবেষণার ফলে এপব সাংঘাতিক রোগের 

নির্ভরযোগ্য পিরাময়ের ব্যবস্থাও করা যাবে। 

ভবিষ্বতে ষে এই ডি. এন. একে সংশ্লেষণ 

পদ্ধতিতে তৈরী করা যাবে, তাতে কোন সন্দেহ 

নেই। চাষীরা তখন কুমড়ার আকারের আপেল 
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ফলাধেন, অথচ সেই আপেলের স্বাদ-গন্ধ ও গুণের 

কোন পরিবর্তন ঘটবে না। একই গোলাপ- 

গাছের দশটি গোলাপ ফুলে দশ রকমের ভিন্ন 

ভিন্ন আকৃতি, বর্ণ ও গন্ধ স্থট্ি করা যাবে। অগ্রিচ 

সঞ্চয়ন ৯৪ 

পাধীর মত বিরাট মুরগী আমাদের বাগানে 
চরে বেড়াবে) তাদের মাংসের স্বাদ আর 

কোমলতা মোটেই কমবে না, বরং বুহ্ধি 

পাবে। 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বি্ময় 

প্রাগ বিশ্ববিচ্যালয় হাসপাতালের চক্ষুরোগ- 

চিকিৎসা বিভাগের অস্বোপচার কক্ষে একটি 

অশ্পোপচারের কাজ চলেছে । এখানে চোখের 

উপর অস্ত্রোপচার যে কতবার হয়েছে তার হিসাব 

নেই। অপংখ্য লোক এখানে এলে তাদের দৃষ্টি 
ফিরে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেছে-আমি দেখতে 

পাঁচ্ছি। 

কিন্ধ এই মুহর্তে যে আংস্ত্রাপচারটি হচ্ছে, তাঁর 

একটা বিশেষত্ব আছে। এই চক্ষুনোগ-চিকিৎসা 

বিভাগের পরিচালক ডাক্তার জারোমির কুর্জ, 

আটান্ন বছর বয়সের একজন অন্ধের চোখে ফিলাতফ 

পদ্ধতিতে অদ্দে।পচার করে অন্ধ লোকটির কণিয়া 

বা অক্ষি-পটল ( অক্ষিগোলকের সুক্ম আর স্বচ্ছ 

আবরণ ) তুলে দিয়ে বিগ জুড়ে দিয়েছেন। এই 
লোকটি চল্লিশ বছর আগে তার দৃষ্টিশক্তি হাঁরায়-- 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধে এক বোমা বিস্ফোঃদ্র ফলে। সেই 
থেকে আঙ্গ চল্লিশ বছর ধরে তে এক অন্ধকার 

জগতে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্ত সেই 

নৈরাশ্তভরা জীবনেও সে স্থখ আর আশা খুঁজে 

পেয়েছে একজন মহিলার নিঃস্বার্থ প্রেম আর যত্বের 

মধ্যে। অন্ধ হয়েযাবার দু বছর বাদে এই মহিলার 

সঙ্গে তার বিবাহ হয়, আর সাইত্রিশ বছর ধরে 
সে তার জীবনের আশার আলোঁটি অনির্বাণ 

বাখে। 

সম্পূর্ণ নিনস্তন্ধতার মধ্যে অস্ত্রোপচার চলেছে। 

কৌন কিছু নির্দেশ দেবার দরকার নেই- সুশিক্ষিত 

নাসের দল খুব ভাল ভাবেই জানে, ঠিক কখন 

কোন্ জিনিষট1 সাঞ্জেনের হাতের কাছে এগিয়ে 

দিতে হবে। শেষ পর্যস্ত-যেন অনস্তকাঁল পরে 

অস্ত্রোপচার শেষ হলো, আঁপলে যেটা কয়েক 

মিনিটের ব্যাপর মাত্র। 

এর এক সপ্তাহ বাদে রে।গীটির ঘরে এনে ঢুকলো 
একটি মেয়ে-উদ্বেগ আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছে 

তাঁর চোখে-মুখে । বোগীটি শুয়ে আছে--এক ফালি 

কাপড়ে চোখ ছুটি বাধ! । মেয়েটি তার কাছে 

আসতেই ধোগীর পাশে দাড়ানো ডাক্তার বুরুজজ, 

কাণ্ড়ের ফাক্তিট! একটু তুলে শুধু বললেন--আপনার 
মেয়ে। রোগীকে তখন ফিস্ফিস্ করে বঙ্গতে 

শোনা গেল--তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি! 

ডাক্তার কুর্ক্গ আবার তার চোখ ঢেকে দিলেন 

কাপড়ট। দিয়ে। 

জীবনে এই প্রথম বাপ তার মেয়েকে চোখে 
দ্রেখলো-_-তার জন্মের ভেত্রিশ বছর বাদে। ইত্তি- 

মধ্যে তার এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সন্তানের জননী 
হয়েছে সে- আর অন্ধ জীবনের শেষ বছরটিতে এই 

নাতি-নাগনিই ভরিয়ে তুলেছে তার নি:সঙ্গ জীবন 
-কাঁদ্ণ তার যে জীবননঙ্গিনী নেহ-প্রীতিতে 

সাইত্রিশ বছর ধরে তার তদন্ধকার জীদ্নকে আলোয় 
উজ্জ্বল করে রেখেছিল, সে মারা গেছে এক বছর 

আগে। 

প্রাগের প্রাষ্টিক সার্জারি ক্লিনিকে এনে একটা 

আযানুল্যান্স গাড়ি থেকে নামানো হলে। দশ বছর 

বয়সের জ্েন-কে। মেয়েটির সর্ব-ঙ্গ পুড়ে গেছে 

সাংঘাতিকভাবে- দেখে মনে হচ্ছে, পোড়া মাংসের 
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একটি পিগড। পরীক্ষা করে ডাকারের। বোঝলেন, 

এরূপ ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধোই বোগীর মৃত্যু 
ঘটে থাকে । 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ব্যবস্থা হয়ে গেল 
তাকে বাচিয়ে তোলবার জন্যে । ডাক্তার ফ্রাস্থিদেক 

বুরিয়ান নিজে তার ভার নিলেন? সর্বক্ষণ পাল! 

করে জেনের চিকিৎল। চালালেন ডাক্তার আর 

নাসের দল। তারপর পমতালিশ বার তার দেহে 

রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, কয়েক শত গ্রযাম অতি 

মূল্যবান সব পুষ্টিকর খাছ্দ্রব্য টকিয়ে দেওয়া! হলো 

তার শরীরের মধ্যে । ছুাদন পধস্ত যখন জেন 

বেঁচে রইপ তখন খুব একট। ভরসা পেলেন ডাক্তার 

বুরিয়ান। এর পরে ১০৮ পিন পরে রোজ ছ'বার 

করে অতি সাবধানে তার দেহে একট নাড়াচাড়া 

না কবে সম্পূর্ণ পরিশোধিত (ন্টেপাইল) 

অবস্থায় তাকে ওধুধে মান করানো হতে লাগলো। 

ত।রপর ক্রমান্থয়ে তার মুখে আর দেহে কতকগুলি 

প্লাষ্টিক অস্মোপচার (ক্ষত স্থানের চাঁমড়া তুলে 
দেই জায়গায় নতুন চামড়া জুড়ে দেওয়া) করা 
হলো। তারপর বাড়িতে আর স্বাস্থানিবাপে 

পাঠিয়ে জেনকে পুরা দেড় বছর ধরে চিকিত্পাধীনে 
রাখ। হলো। 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

এই দেড় বছরে জেন প্রায় আগেকার মতই 
চেহার| ফিরে পেম্সেছে-শ্ুধু তার পিঠের উপরে 
একট] ছোট্ট পোড়া দাগ তাকে মাঝে মাঝে মনে 

করিয়ে দেয়, দেড় বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর 

দিনটির কথ।--যে দিন বাড়ির উন্নে এক গাদা 

ক'ঠ জালাবার জন্যে সে এক বোতল মেখিলেটেড 
স্পিরিট ঢেলে তাতে দ্েশলাইয়ের কাঠি ধরাতে 

গিয়ে নিঙ্গেই পোড়া কাঠে পরিণত হয়েছিল। 
ধা বং ঝা 

উপরে দে ছুটি চিকিৎসার কথ! বলা হলো, সেই 

দুটি ক্ষেত্রে মোট খরচ পড়েছে পাচ লক্ষ চেকো- 

শ্নোভাক ক্রাউনেরও বেশী। কিন্তু বল! বাহুলা, 

সব খরচ বহন করেছে বাষ্ট-কারণ চেকোঞ্সণভা- 

কিয়ার সব হাপদপাতালেই জনসাধারণেন্ধ পোগ- 

চিকিৎসা! করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রত্যেকটি 

বোগার রোগ ও চিকিত্সাব্যবস্থার বিবরণ যেমন 

বাখ। হয়, তেমনি তাঁর চিকিৎসার খরচপত্রেরও 

হিনাব রাখা হয়। কিন্তু সেটা চিকিতসা-গ্রত্িষ্ঠানের 

নিজস্ব আঘথিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। রোগীকে 

কখনও তার চিকিৎসার খরচ সম্বন্ধে ভাবনায় 

পড়তে হয় না। 

বেতার-ঢুরবীক্ষণ অনুবাদক যন্ত্র ও চালকহীন ট্রেন 

বেতার-দুরবীক্ষণ, অন্বাদক যঞ্ধ ও চালকহীন 
ট্রেন সম্পর্কে এ. ডব্রিউ. হামলেট লিখিয়াছেন-_ 

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক 

কালে বুটেন যে অপরিসীম উন্নতি করিয়াছে, 

তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি জিনিষের নাম কর। 
যাইতে পারে-_বিশ্বের বৃহত্তম বেতার-দুরবীক্ষণ, 

ইলেকট্রনিক অনুবাদক ষম্ত্র এবং চাঁলকহীন ভূগর্ভ 
রেলওয়ে । 

বুটেনের জ্যোতিবিজ্ঞানীরা বিশ্বের মধ্যে 

না ক ০১ আনছি 5 ওত হল শিপ এ তর শন শ 

৬ পি এটির টিটো কত ০ জু তি হত জিত পট ০০ 
চ. চি পতিত সাত হল ৪০০৩ স্ব মাতিতত জি সক আকন তন ৮ 

বৃহত্তম দুইটি বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মীণ করিয়।- 
ছেন--একটি ম্যাঞ্চেন্টারের নিকটবত্তা জোড রেল 

ব্যাঙ্কে; আর একটি অন্য ধরণের, কেন্বিজে। 

তাঁরকাপমূহের মধ্যবততী স্থানে, মহাকাশে অতি 

সস ধুলিকণা ও গ্যাসের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং 

বেতার-তরঙ্গের অদৃশ্য উৎস অহ্দদ্ধানের জন্য এই 
দুর্বীক্ষণ যস্ত্র দুইটি নির্মাণ করা হইয়াছে । এই 

গুলির সাহাধ্যে মহাকাশের এত দূরবতী স্থান দেখা 
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যাইবে যাহা এষাবৎ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে 
রহিয়াছিল। 

জৌডবেল ব্যাঙ্কের দুরবীক্ষণটির সাহায্যে 
নিয়মিত পর্ধবেক্ষণের কাঞজ্জ আরম্ভ করা হইয়াছে। 
কেন্বিজের দুরবীক্ষণটি লইয়া এখনও পরীক্ষা্দি 
চালানো হইতেছে । ফলাফলের কথা এখনই 

শিশ্চিতভাবে বলা যাঁয় না তবে এইটুকু বলা যায় 

যে, এই ছুইটি দুরবীক্ষণ যন্ত্রের পাহাষ্যে মহাকাশ 

সম্পর্কে বহু নৃতন অজ্ঞাত তথ্য জানিতে পারা 

যাইবে। 

ম্যাঞ্চেস্টারের বেতার-দূরবীক্ষণটির অতিকায় 

আকৃতি দর্শককে বিম্ময়বিমুডু করিয়া তোলে। 

ইহার বিরাট ইম্পাত-নিমিত অবতল (€ 50109%6 ) 

আয়নাটি ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুবানে যায়। 
গামলার মত আকৃতিবিশিই এই আগনাটি এত 

বড় যে, ইহার ভিতরকার গাত্রে আপন করিয়া দিলে 

১০,০০০ লোক ন্বচ্ছন্দে বপিতে পারে। কেধিঙ্গের 

দূরবীক্ষণটি আরও বড়, কিন্তু দেখিতে অতটা 

চমকপ্রদ দ*য়। ইহ। ছুইভাগে বিভক্ত । একটি 
ভাগ রেল লাইনের উপর ব্নানো থাকে এবং 

প্রয়োজনমত লাইনের উপর দিয়া চালানো হয়। 

ইহার আয়নাগুলি হইল অনংখ্য এরিয়েলের তার; 

ম্যাঝ্েস্টারের আয়নাটির মত কোন অতিকায় 

নীবেট বস্ত নয়। সমস্ত যন্ত্রটি দেখিতে হইলে প্রায় 

এক মাইল হাটিতে হয়) স্থতরাং এক নজরে ইহার 

সবখানি দেখা যায় না। 

বুটেনের তরুণ বিজ্ঞনীর। সম্প্রতি একটি 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, 

যাহার সহয্যে এক ভাষ। হইতে আর এক ভাষায় 

অনুবাদের কাজ করা ষাম়। যন্ত্রটি অবশ্য এখনও 

পরীক্ষা ও গবেষণার পর্যায়েই বহিয়াছে। যন্ত্রটির 
পর্মাতারা বলেন যে, এখন যেরূপ অন্গবাদ পাওয়া 
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যাইতেছে, সংশ্লিষ্ট বিন সম্পর্কে ওমাকেফহাল 
লোকের! সহঞ্জেই তাহার অর্থোদ্ধার করিতে 

পারেন; কিন্ত কাহাকেও দিতে গেলে শব্দগুলি 

একটু পরিমাঁজিত করিয়া ও সাঁজাইয়া দিতে হয়। 

বিজ্ঞানীরা বলেন ষে, যস্থটির আরও উন্নতি সাধন 

করিয়া উহার দার] নিখুত অনুবাদ করাইয়া লওয়। 

হতো অসম্ভব হইবে নাঃ কিন্তু তাহ করিবার 

বাশ্তবিকই কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা 

আছে কিনা, ব্তমানে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা 

হইতেছে। 
ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

বুটেনের টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক 

রূপান্তর ঘটিতে চলিয়াছে। অনুর ভবিষ্যতে সমগ্র 

বৃটেনের জন্য একই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের 

উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, যাহার ফলে বৃটেনের 

যেকোন স্থানের লোক নিজ টেলিফোনের ডায়াল 

ঘুরাইয়। যে কোন স্থানের লোকের সহিত কথা 

বলিতে পারিবে । ব্রিস্টলে শীঘ্রই এইরূপ একটি 

একাচেঞ্ খোলা হইবে যাহার ফলে ব্রিপ্টলের এ 

এক্সচেগ্ডের লোকেরা বুটেনের প্রধান প্রধান সহর- 

গুলির লোকের সহিত সোঙগান্গজি টেলিফোনে 

সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে। 

বুটিশ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কাঁরিগগী দক্ষতার 

আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হইল--বুটিশ ডাক বিভাগের 

চানকহীন ভূগর্ভ রেলওয়ে । ভূপৃষ্ঠের বহু নিয়ে 

সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ডাকবাহী স্বয়ংক্রিয় ট্রেনসমূহ 
লগুনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাচন 

করে। এই রেলওয়ের স্টেসনগুলি হইল সর্টিং 

অফিস। এই সকল অফিসেও এখন শ্বমংক্রিয় 

সর্টিং-এর জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসানো হই- 

তেছে, যাহার ফলে নিদিই আকারের খাম ব্যবহার 

করিলে পত্র লেখকদের ডাকমাগুল কম লাগিবে। 



সূর্যকিরণ ও জীবন 
শ্রীমমলেন্দু মিত্র 

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিধিন স্থধের 

উদয় এবং প্রতি সন্ধ্যা তার অস্তগমন দেখে 

এমনই অভ্যান হয়ে গেছে যে, সর্ষের অপ্ডিত্ 

সম্পর্কে সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে তেমন একটা 

সচেতনতা লক্ষিত হয় না। কেবল বর্মাকালে 

মেঘের আড়ালে দিনকত্তক গর্থদের যখন লুকিয়ে 

পড়েন তখনই আমর! সধকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল 

হয়ে উঠি। শুধু এটুকুই মাজ। অথচ খুম যে 

কতবড় বিস্মঘু, কি আশ্চর্য তার শক্তি, তা বুঝিয়ে 

ব্লা যায় না। আদি অন্তহীন তার জীবনকাল, 

অক্ষয় অব্যয় তাঁর শক্তি। বিজ্ঞান সঠিকভাবে 
আজও বলতে পারে নি, প্রচণ্ড তাপও আলোকের 

উত্স এই মহাপিগুটি কিভাবে এবং কতদিন আগে 

জন্মগ্রহণ করেছে। 

শৌর্জগত্তের বাইরে যা আছে থাক, কিন্ত 
এক হিপাবে মনে হয়, সৌরজগতের মধ্যে একমার 

পৃথিবীই ভাগ্যবান; কারণ, এখানে এক বিচিত্র 

জীব-জগত্তের আবির্ভাব ঘটেছে। হয়তো মঙ্গলের 

মত কোন গ্রহে কোন বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব 

থাকা অপস্ভব নয়। তবেখুব সপ্ভব মানুষের মত 

বুদ্ধিজীবী প্রাণীর বিকাশ সেখানে সম্ভ নয়) 
কারণ, অন্যান্ত গ্রহে হয় তাপ কম, নয় বেশী। 

সূর্য যেমন আশ্চর্ধ্য বন্ত, আমাঁদে? পৃথিবীও 

তেমনি । পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞেরা 

অনুমান করেন যে, অন্যান্য গ্রহগুপির সঙ্গে স্থ্য 

থেকে একদা আকম্মিকভাঁবে পৃথিবী ছিটকে হ্বেরিয়ে 

এসে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তফাতে থেকে 

সর্ষের চতুদিকে প্রচ্ডবেগে ঘুরতে স্বরু করেছে। 
যদিও পৃথিবীর সেই প্রথম জন্মদিনের সঠিক হিসাব 

সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তথাপি ভূম্তর গঠনের নানা 

পরীঙ্গ1-নিবীক্ষ1, সমুদ্ব-জলে লবণ সঞ্চয়ের হিসাব, 

ইউরেশিয়ামের বিকিরণ নিঃশেষিত হবার ফলে 

সীনকের স্যষ্টি ও তার পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি 

পরোক্ষ প্রমাণের সাহাষ্যে জানতে পারা গেছে-- 

আন্ুম।নিক দুই বা তিন শত কোটি বসর পূর্বে 

এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে 

পৃথিবী গাণ্ডা হতে থাকে । বাম্প তরল হয়ে এসে 

সরের মত আন্তরণ গড়ে ওগঠে। নীচের গলিত 

বস্তর আলোড়ন এবং ভূ-পৃষ্ঠের নানারকম জটিল 

ধরণের পরিবর্তনের ফলে পাহাড়-পর্বত, খাল- 

খন্দের স্বষ্টি হয়ে পুখিবী ক্রমশঃ বর্তমান আকৃতি 
পরিগ্রহ করে। পুথিবী সুর্য থেকে এমন একটা 
দূরত্বে এসে পড়েছিল যে, প্রাণের বিকাশ ও পুষ্টি- 
লাভ সে পরিবেশে সম্ভব ছিল। প্রাণের বিকাশ 

হতে গেলে জল, অক্সিজেন, কারন, আলো, তাপ 

গভৃতি কতকগুলি বস্তু অপরিহার্য। বাশপপিগুরূপে 

পৃথিবী যখন সুর থেকে জন্ম নিয়েছিল তখন এ 

পিগ্ডের উপাদানের মধ্যেই এ সব মৌলিক পদার্থ- 
গুলি পৃথকভাবে বায় ছিল। আলো ও তাপ 

জুগিয়ে আমছে সুর্ধ। ক্রমে পৃথিবী গাণ্ডা হয়ে 

এসে স্্যকিরণের সাহায্যে কিভাবে এতগুলি 

মৌলিক ও যৌগিক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল তা 

নিধণারণ করা খুবই কঠিন। তবে এটুকু বলা শক্ত 
নয় যে, অক্সিজেন যেমন আলাদাভাবে ছিল তেমনি 

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের বাঁসায়নিক মিশ্রণে 

জলীয় বা্পও প্রচুর পরিমাণে দেই মহাপিণ্ডের 
উপর স্থ্টি হয়েছিল। সেই বাম্পরাশি ঠাণ্ডা হয়ে 

জলরূপে শিশ্ভূমিগুলি ভরিয়ে মমুদ্ররূপে বিরাজ 

করতে লাঁগল। স্থর্ধকিরণের ক্রিয়া সুম্প্টরূপে 

লক্ষ্য করবার সময় হলে! এবার। প্রখর কিরণ 
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বর্ষণে সমুদ্রের জল বাশ্পে পিণত হতে লাগলো; 

বৃুষ্টিপাতে মরস হতে লাগলো মৃত্তিকা, নদী-নালার 

জন্ম হলো, বাতাস বইতে লাগলো, অক্সিজেন 

প্রভৃতি সধ্ীবনী গ্যাস পৃথিবীর আবহাওয়ায় ভর 

করে প্রাণের আগমন প্রতীক্ষায় রইলো। কিন্তু 

প্রথম প্রাণের বীজটি কিভাবে পূর্থবীতে এসে 

পড়েছিল অথবা স্্ট হয়েছিল তা আজও বিজ্ঞানী- 

দের কাছে গবেষণার বস্ত। তারা এটুকু মাত্র 

জেনেছেন যে, জীবদেহ কার্নের একটি জটিল 

ধরণের যৌগিক পদার্থ মাত্র। কিন্তু প্রাণ বা 
চেতনা বস্তুটি কি, তা আঙ্গও জানা যায় নি। 

এইখানে বিজ্ঞান নীরব। তেরো লক্ষ পৃথিবীর 

সমষ্টির তুল্য প্রকাণ্ড স্র্যই যখন এতবড় পৃথিবী 
ও গ্রহ-উপগ্রহাদির স্যটি ও নিয়ন্ত্রণের কাগুটি 

ঘটাতে পারলো, অথচ কেবল প্রাণের বিকাঁশ 

ঘটলো অপর কোন শক্তির ছ্বারা- একথা বিশ্বাস 

করবে তারাই, যারা সুর্যের অসীম শক্তির কথা 

বিস্বত হয়ে থাকে । মহাঁজগতের বুকে মনুষ্য বুদ্ধর 

অতীত কত কাণ্ড যে অহরহ ঘটে চলেছে, তার 

কোন হিপাব-নিক।শ নেই। প্রথিশীতে জীবোৎ- 

পত্তির হুত্রপাত সম্ভবতঃ গেই রকমেরই একটা 

ব্যাপার। হয়তো অনুকূল পরিবেশে পদার্থপমুছের 

রাসায়নিক মিশ্রণে নিতীস্তই আকম্মিকভাঁবে প্রথম 

জীবস্ৃষ্টির সুচনা দেখা দিয়েছিল। জাগতিক 

ঘূর্ণনবেগ এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণই যে জীবদেহে 
চেতনার সথ্ার করেছে, তা বিজ্ঞানীদের অজানা 

নয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ বস্ত আছে যাঁর অণু- 

পরমাণুর-গঠন প্রণালীর মধ্যে মহজাগতিক ঘূর্ণন- 
চাঞ্চল্য বিদ্যমান নেই ! তাই একথা ধারণ] করা 

মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, স্র্ধই প্রথম জীব 
স্যষ্টি করেছিল এবং তার অন্তিষ্ব বজায় বাখবার 

মত অনুকুল পরিবেশ স্থট্টি করে অদ্ভুত উপায়ে 
জীবনধার। বইয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ কেউ 

প্রমাণ করবার চে করেছেন যে উক্কাপিণ্ডের 

সঙ্গে প্রথম হ্ষির বীঙ্জগ পুথিবীতে উপনীত 

দূর্যকিরণ ও জীবন ৩৬ 

হয়েছিল। কিন্তু এ অস্ুমান অসার প্রমাণিত 

হয়েছে। বর্তমানে সাব-ব্যা করিয়া বা ভাইরাসকে 

চেতন ও অচেতন পদার্থের অস্তর্বত্্ণ অবস্থা বলে 

প্রমাণের চেষ্টা চলছে। 

ষাহোক, প্রাণ প্রকাশেবই অপেক্ষায় ছিল 
মাত্র। জেলীর মত এককোধী জীব নিজের 
অজ্ঞাতসারে বিবর্তনের পাকচন্রে এগুতে সুরু 

করলো।। একথা খুবই বিস্ময়কর ষে, নিজের দেহে 

আকৃতি প্রকৃতির কি পরিবর্তন ঘটছে, তা নিজের 

কাছেই অজ্ঞাত। কোন এক অজ্ঞাত বিধানে 
প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে খাইয়ে 

কোটি কোটি বছর ধরে অন্গন্নত জীব শাখা গ্রশাখায় 

বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির ধাপে আরোহণ স্তুরঃ 

কঝলো। এই অপরিজ্ঞাত বিধানটি কার বা কোথা 

থেকে উদ্ভূত? এতটুকু চিন্তা না করেও আমরা সব 
কিছু কৃতিত্বের গৌরব তুলে দিতে পারি সুর্ষের স্বদ্ধে। 
প্রকৃতিকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই খাপ খাইয়ে 

নিয়েছে জীব জগৎকে । তাই বলা যায়, জীবনের 

সঙ্গে সর্ষের সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। 

সমুদ্র থেকে ভাঙ্গার উদ্ভব। সেই ভাঙ্গায় 
বৃষ্টিপাত ঘটানো, বাতাল বহানো, ফুল-ফল ধরানো! 

জীবন সংগ্রামে ষোগ্যতমকে বাচানো-এ সব কিছু 

সাগিত হচ্ছে সুধের কিরণজাল দ্বারা । জন্ম-মৃত্যুর 

রহস্যও ন্্কিরণের মধ্যে লুককায়িত। বিনয়ের 

কথা এই যে, প্রাকৃতিক আবেষ্নীতে জন্মের পর 

জীব ক্রমে পুষ্ট হয়ে ওঠে; সেই আবেষ্টনীই আবার 
তার দেহকে ক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে 

ফিরিয়ে দেয়। হৃূর্যকিরণ একাধারে প্রাণসঞ্ধীবনী, 

আবার প্রাণসংহারিনীও বটে--স্তি ও ধ্বংসের 

একাত্মীভূত প্রবল শক্তির ধারক ও বাহক। 
কেবলমাত্র সপ্তীবনী-শক্তিই যি পৃথিবীর উপর 

প্রযুক হতো, তাহলে অবস্থাটা কি াড়াতে? 
কল্পনা কর! যায় না। বৈচিত্র্যের অভাবে পৃথিবীতে 
কোন জীবনই থাকতে না। কোটি কোটি বছর 

ধরে বহুৃমতী ফল-ফুল, শশ্ত ও জীব-জগৎ নিয় 



৩৪ জান ও বিজ্ঞান 

প্রাণের অপূর্ব সমাঝোহ সাজিয়ে বসে আছে চির 
নতুনভাবে । স্থবিরা অথচ অনস্ত যৌবন! পৃথিবীর 
এ খেল! পুরনো হবে না কোন শিন। 

স্্ধ যে পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে তাঁর 

সামান্তই আমরা পাই। মোট স্ুর্-তাপের ছু'শো 

কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে পৌছায়। 
বড় একটা পচ হাঞ্ছার ওয়াটের বাল্ব, জেলে 

একশো।র গঞ্জ দুরে একটি সপিয! দানা স্থাপন করলে 

সেটি যে পরিমাণ আলে।কিত হয়, হয়তো! তার 

চেয়েও কম পরিমাণ আলে! আর তাপ পৃথিবী 

স্র্য থেকে পেয়ে থাকে। পরিমাণ অতি সামান্য 

হলেও সার] পৃথিবী যেটুকু তাপ স্র্য থেকে আহরণ 

করে তা যদ একত্র কর] সম্ভব হতো তাহলে এক 

মিনিটে দশ লক্ষ মণ জল টগবগ. করে ফুটে 
উঠতো। আলোর সঙ্গে তাপও সুখ থেকে এক 

লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে (প্রতি 

সেকেণ্ডে ) ছুটে এসে পৃথিবীতে পড়ে। প্রাত্যহিক 

বৈচিত্র্যহীন অগিজ্ঞতাযস এর মাহাঁত্বয আমন! 
উপলন্িধ করতে পারি না সব সময় । অথচ কিছুকাল 
যদি এই স্থর্যকিরণের অভাব ঘটে, সারা পৃথিবী 

তাহলে মৃত বলে গণ্য হবে। 

পৃথিবীতে ভূভাগের পরিমাণ আপেক্ষিক 

তুলনায় নিতাস্ত নগণ্য হলেও জীব-জগতের পক্ষে 
তা যথেষ্ট। জীবনধারণের জন্তে জল ও বাতাসের 

গ্রয়োজন। প্রতানয়ত প্রচণ্ড সুর্কিরণ সম্পাতে 
প্রভূত জলরাশি বাম্পাকীরে উধ্বে” উঠে যাচ্ছে 
সেখানেও হুর্ধের মহিমা । স্থলভাগ সুর্যের কিরণে 
উত্তপ্ত, তাই বাযুও উত্তপ্ত । আলে! বা তাপ প্রতিহত 

না হলে ফলগ্রন্থ হয় না। তাই কোটি কোটি 

মাইল বিচরণ পথের মাধ্যমকে বিন্দুমাত্রও আলো 
ঝা তাপ না বিলিয়ে চলে আসছে তার তৃতীয় 
গ্রহ পৃথিবীতে । তাই পৃথিবী-পৃষ্ঠ ছেড়ে উপর 

দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যাবে, ততই বাতান 
হবে পাত ল1 এবং ঠাণ্ডা । এই ঠাণ্ডা পেয়ে জলীয় 
যাম্প জমাট বেধে পু পুণ্ধ মেঘে পরিণত হয়। 

[১২শব্্, ১ম সংখা 

আবার পৃথিবী-পৃষ্টের গঠন অঙ্গযাযী স্থলবিশেষে 
নূর্যকিরণ সম্পাতজনিত তাপের €বষম্য ঘটে। 

উত্তাপে বাধুর গঢ়তা লঘু হয় এবং সে কারণে 

চাপও হান পায়। যেখানে স্থর্ধের উত্তাপ বেশী 

লাগে, সেখানকার বাযুত চাপ কমে যাওয়ার ফলে 

তা উধ্বিকে উঠতে থাকে এবং চতুষ্পার্থস্থ শীতল 
বামু এ স্থান অধিকারের চো করে। এভাবে 

বায়ু মতত প্রবাহিত হতে থাকে এবং সেই বামু- 

প্রবাহ মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে এক স্থান থেকে 

অন্য স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেই বৃষ্টি নদী-নালা, 
থাল-বিল, পুকুর ভরিয়ে তোলে। ফল-ফুল ও 

শশ্য গজায়, অরব্যসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র 

জীব-জগৎ সীবিত হয়ে ওঠে। 
বামুপ্রবাহের ফলেও জীব-জগতের যথেষ্ট 

উপকার হয়। শ্বাস-প্রশ্বান কাধের জন্যে মুক্ত বাযুর 

প্রয়োজন। বাতাস যদি নড়াচড়া না করতো 

তাহলে জীব বেচে থাকতো! না। অবিরাম বায়ু- 

প্রবাহ দুধিত বাষু উড়িজ্ম নিয়ে প্রাণদায়ী 

অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা করে। 

বৃষ্টিপাত ও বাযুপ্রবাহের ফলে প্ররুৃতির আর 

এক লীলা উদ্ভিদ রাজ্যের মাধ্যমে গ্রকাশিত হয়ে 

থাকে । উদ্ভিদ শুধু বৃষ্টিপাত আর বায়ুপ্রবাহের 

ফলেই বাচে না। তাদের প্রয়োজন অঙ্গারের। 

জীব-দেহেরও মুল উপাদান অঙ্গার। তবে সেই 
অঙ্গার আহরিত হয় উদ্ভিদ থেকে । মাংসাশী জীব 

উদ্ভিজ্জ পদার্থ গ্রহণ করে না; তবে তাদের 

খান্যবস্ত উদ্ভিদভোজী গ্রাণী। উদ্ভিদ সরাসরি 

অঙ্গার গ্রহণ করতে পারে না--তাদের তৈরী 

করতে হয়। গাছের পাতার সবুঞ্জ কণা সর্যকিরণের 

সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সলাইভ বা অঙ্গারাম্ গ্যানকে 

বিশ্লিষ্ট করবার শক্তি রাখে। সবুজ পাতা 

অঙ্গারামন গ্যাস থেকে অঙ্গার গ্রহণ করে, অক্সিজেন 

ত্যাগ করে। সেই অক্সিজেন জীব-জগতের কাজে 
লাগে। উদ্ভিদ এই কাজটি না করলে জীব-জগতের 

অন্তিত্ব লোপ পেয়ে ষেত। আবার অঙ্গাররূপে 
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পরিণত বৃক্ষের কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রাণীরা 

গ্রহণ করে আবনধারণ করে। প্রাণীদের দেহের 

কার্বন মূলতঃ আসে উদ্ভিদ থেকে । জীবদেহের 
মলমুত্রাি বা দেহাবশেষ উত্তিদের পুষ্টি সাধন কবে। 
এভাবে উদ্ভিদ ও জীব-জগৎ পরম্পর পরস্পরকে 

সাহাষ্য করে বেঁচে আছে। এরা একে অপরের 

পরিপূরক । 
এর পরের কথা হলো--তাপ। স্র্যই সব 

রকম তাপশক্তির উতৎ্স। ধজ্ঞানিকের তাদের 
উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে যে সব কৃত্রিম তাপ 

ও আলোক-শক্তি সুষ্টি করেছেন, তাঁদের আদি 

ও মুল উৎসের সন্ধান করলে আমরা সেই সব 

শক্তির কেন্দ্রস্থল নূর্ধকেই পাই। উদ্ভিদ স্থির 

মূলে সূর্কিরণ কতখানি কার্ধকরী তা আগেই 
বলেছি । অতীতের বননম্পদ মাটি চাপা পড়ে 

কয়লায় পরিণত হয়েছে । সেই কয়লা এবং 

কয়লার বাই-প্রোডাক দিয়ে মান্ধষের জীবনযাত্রার 

কতখানি সহায়তা হয়ে থাকে, তার আলোচন। 

নিশ্রয়োজন। খনিজ ঠতল সম্পর্কেও এই কথা 
বল! যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে জল-শক্তিকে কাজে 

লাগানে। হয় তাও বৃষ্টিপাত এবং নদী-প্রবাহের 

উপর নির্ভর করে। অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম সহায়ক । এগুলি 

হলো স্্যকিরণের পরোক্ষ ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া 

যা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করি তা হলো 

খতুপগিবর্তন। সম্বংসর ধরে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত, শীত ও বসন্ত খতুর স্থশৃঙ্খল চক্রাবর্তন। 

কোথাও যতিপাত নেই, ছন্দ পতন নেই। ক্রাস্তি 

বলয়ে গমনাগমনজনিত সূর্যের অয়ন ভূপৃষ্ঠে বায়ুর 
চাপের হ্াস-বুদ্ধি ঘটান্ম। ফলে কোন গোলাধে” 

গ্রীষ্ম, কোন গোলাধে” শীত। এই গ্রীক্ষ ও শীত 
উভয়েরই প্রয়োজন। শ্রীঙ্গের প্রচণ্ড তাপ যে শুধু 

বৃষ্টিপাত ও বাযুপ্রবাহের সহায়তা করে তাই নয়, 

সূর্যকিরণ ও জীবন ৩$ 

ভূপৃষ্টের ক্লেদরাঁশিকে ধ্বংস করে নতুন প্রাণ- 

বিকাশেরও সহায়তা করে। সমগ্র পৃথিবীতে জল- 

বাযুব সমতা রক্ষিত না হওয়াও একট] মজলজনক 

নিয়ম। গ্রীষ্ম ও শীতের মত অপরাপর খতৃও 
তাদের মাঙ্গলিক উপচার নিম্নে গোট। জীব-জগতের 
সম্মুখে উপস্থিত হয়। স্র্য থেকে আলো ও তাপ 

আসা বন্ধ হয়ে গেলে গোটা পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমাট 
বেধে যেত। র র 

স্র্যরশ্মির মধ্যে রয়েছে অতি শক্তিশালী আল্ট্রা 
ভায়োলেট বশ্মি। এই আলউ্রীভায়োজেট রশ্মি 

জীব-জগতের, বিশেষ করে মীন্ুষর অশেষ কল্যাণ 

সাধন করে থাকে। পৃথিবীর উপরে বহুদুরব)পী 
বাষুর চাদ্দর বিছানে। থাকবার ফলে এই. রশ্রির 

তীব্রতা বহুলাংশে হাম পেয়ে যায়। পৃথিবীতে 
এই বশ্মি এমন পরিমিতভাঁবে এমে পৌছায় যে, 

জীব-জগতের মৃত্যুর কারণ না হয়ে তা উপকারই 
করে থাকে । রোগজীবাণু, যারা অদৃশ্য অবস্থায় 
থেকে সর্বদাই মাছের ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় রত, 

সেগুপি স্র্যকিরণের সংস্পশে এসে নষ্ট হয়ে যায়। 

এমন রোগজীবাণু খুব কমই আছে যারা সুর্যকিরণে 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। দুষিত জলও স্র্ধকিরণের 

সংস্পর্শে জীবাণুমুক্ত হয়। জীবকীণু-বিধ্বংসী 

প্রক্রিগ্ার সাহায্যে মানুষের পক্ষে কোনদিনই মারা 
বিশ্বকে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হতো না। কেবল 

জীবাণু ধ্বংসই নয়, হুর্ধকিরণের এমন একট] 
শক্তি আছে ষা সর্বপ্রকার দুর্গঞ্ধকে অল্প সময়ের 

মধ্যে নাশ করতে পারে। 

তাছাড়া! হৃর্ধকিরণে রয়েছে ভিটার্মিন-ভি। 

উন্মুক্ত গাত্রে সূর্ধকিরণ সেবন কর! স্বাস্থ্যের পক্ষে 

উপকারী । অবশ্য বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান ফুস্- 

ফুসের যন্ত্রারোগীদের সরাসরি হুর্ধবিরণ সেবন 

নিষেধ করে থাকেন। 



পুস্তক পরিচয় 
জ্যোতিহিজানের সগ্তরথী অধ্যাপক অমিতাভ 

ঘেন। প্রকীশক-_শ্ীঅমিতাভ সেন। ১৮।৩ফার্ণ 

রেড, কলিকতা-১৯। প্রপ্তিথান--ন্াখনাল বুক 

এঙ্গেন্দী (প্রাইভেট ) লিমিটেড ;১২নং বঙ্কিম 

চ্যাট স্ত্রী, কলিকাতা-১২। পৃঃ ১০৭1 মুল্য 

দুই টাকা। 
আঙ্জ থেকে হাঞ্জার হাজার বহর আগে মাশব- 

সভ্যতার যখন শৈশখাবস্থ! তখন থেকেই প্রয়োজনের 

তাগিদে মামুষ জ্যোতিষ্কদের বিষয় জানবার 

চেষ্ট। করে এসেছে । তখন থেকেই সরু হয়েছে 

জে]াতিবিষ্ঠার গোড়াপত্তন । প্রথমে যারা মানুষের 

চিরাচরিত ধাঝন।র ব্যতিক্রম কোঁন কিছু বলেন, 
তখনই তাদের পক্ষে ও বিপক্ষে হাতি হয় নানা 

রকম মতবাদ। এই কারণেই প্রাচীন ্ষ্যোতি- 
বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকের জীবনে এসেছে নানারকম 

ঘাত। অবশেষে জয়ী হয়েছে তাঁদের বৈজ্ঞানিক 

মতবাদ আলোচ্য গ্রন্থে লেখক পাশ্চাতে,বু 

মনীধদের জীবনকাঁহিনীর পারিপ্রেন্সিতে জ্যোতি- 

বিজ্ঞানের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচন। 

করেছেন। 

বিজ্ঞ।নেরও ইতিহাদ আছে, আর সেট] যুদ্ধ 

বা মমাজবিপ্রবের ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশে 

তুচ্ছ .নয়। প্রাচীন বিজ্ঞানকে জানতে হলে 
প্রয়োঞ্ন বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করা। আজ 

বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে যেমন সভ্যতা অচঙ্গ, তেমনি 

একথাও সত্য যে, জ্যোতিবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে 

বিজ্ঞানের ইতিহ।দও অসম্পূর্ণ। লেখক থৃষ্টের জন্মের 
কয়েক হাজার বছর আগে চীন, মির প্রভৃতি দেশের 

জ্যেতিবিহ্য অচশলনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে 

বর্তমান শতাব্দীর মহাবিজ্ঞ'নী আইনষ্টাইনে এসে 

সমাপ্থি টেনেছেন। সহজ সরল কথায় লেখক 

ধজ্ঞানিকদের মত্তবান বর্ণনা করেছেন- কোথাও 

ব|মরল চিব্রস্কনের সাহাঁধ্য নিয়েছেন, বক্তব্য বিষ্য় 

অধিকতর প্রান করবার জন্তে। গ্রন্থের শেষ 

অধ্যায়ে লেখক আইনস্টাইনের স্ববিখ্যাত এবং 

সাধারণের কাছে ছুর্বোধ্য আপেক্ষিকতাবাদের 

বক্তব্য সহঙ্গভাবে প্রকাশ কবরাঁর চেষ্টা করেছেন। 

তব আলোচনা আরও বিস্তৃত হলে ভাল 

হতো। 

বইখ।নি পড়ে আনন্দের সঙ্গে দুখ হলো এই 

ভেবে যে, লেখক বাংল। দেশের বিজ্ঞানের ছাত্র- 

ছাত্রীদের কাছে প্রাচীন ভারতের কোন 

জ্যেতিবিদের জীবনকাহিনী এবং তাদের গব্ষেনার 

কথা শোনালেন না। যাহোক, বিজ্ঞানের ছাত্র- 

ছাত্রী ছাড়াও সর্বশ্রেণীর পাঠকেরাই বইখানি পাঠ 

করে তৃপ্তিলাভ করবেন বলে আশা করা যায়। 

এই শ্রেণীর পুস্তকের বন্ধ প্রচার বাঞনীয়। ছাপা 

ও বাধাই ভাল, প্রচ্ছদপট সুরুচিপূর্ণ। অ. ম, 



ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেমের ৪৬তম অধিবেশন 
মূল সভাপতি ও শাখ। সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন 

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রধান মন্ত্র 
শ্রনেহের এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন । 

এই অধিবেশনের মূল ও শাখ] মভাপতিদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া হইল। 

ডাঃ এ. এল. মুদালিয়ার 
মূল সভাপতি 

ডাঃ মুদালিযার ১৮৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর 
জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 

তিনি কলা ও ভেষজজ-বিঞ্ঞানে গ্রাজুফধেট হন এবং 

১৪২২ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ 

করেন। ১৯৩ৎ সালে তিনি বুটেনের রয়েল কলেজ 

অব অঞষ্টেটিক্স্ আযাগ্ড গাইনকোলনী এবং ১৯৪০ 
সালে আমেরিকান কলেজ অব সার্জন্ন-এর ফেলো 

নির্বাচিত হন। স্বীয় বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক 

খাতি অর্জন করেন এবং মাদ্রাজ মেডিক্াল 

কলেজে অবষ্টেটকৃস্ ও গাইনকোলজীর অধ,াপক 

নিযুক্ত হন (১৯৩৪-৩৮)। পরে ১৯৩৯ সাল 
হইতে ১৪৪২ সাল পর্বস্ত এ কলেজের অধ্যক্ষতা 
করেন। ১৯৪২ সালের অগাইই মান হইতে 
অগ্ভাবধি তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাধের 

পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 

১৯২৯, ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৮ ও ১৯৫৩ এই 
পাঁচ বৎসরের ভারতীয় বিশ্ববিভ্ভালয় সম্মেলনে তিনি 
মা্রাঞ্জ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন 
এবং ভারতের আত্তঃবিশ্ববিষ্ঠালয় বোর্ডের চেয়ার- 

ম্যান ছিলেন ( ১৯৪৮-৪৯)। তিনি অল ই্ডিয় 

মেডিক্যাল কাউন্সিলের (পরে মেডিক্যাল কাউন্সিল 

অব ইন্ডিয়া!) প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৩১) হইতেই সংস্য 

আছেন। তিনি ভোর কমিটির একজন সদস্য । 

তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং 

কাউন্সিল অব সাফ্চেটফিক আযাণ্ড ইগ্ডাছ্িয়াল, 

অল ইখিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল 

ডাঁঃ এ. এল, মুদালিয়ার 

মূল সভাপতি 

এডুকেশন-এর সাস্য। তিনি দক্ষিণ ভারতের 
আঞ্চলিক কমিটি এবং মাত্রাজ ইনফিটিউট অব. 
টেক্নোলজীর পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান 
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এবং ব্যাঙ্গালোরের ইত্ডিয়ান ইনষ্িটিউট অব. 
সায়েক্স-এর গভনিং কাউন্সিলের সদস্য | 

১৯৪৬ সালে সারা ভারত শিক্ষা সঙ্মেলনে তিনি 

সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । ১৯৪৮ সালে বিশ্ব 

বিষ্য(লয় কমিশন এবং ১৯৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা 

কমিশনের তিনি যথাক্রমে সদহ্ ও চেয়ারম্যান 

নির্য/চিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মগুরী 
কমিশন এবং ইউনেস্কোর (0. 5,009.) 

জন্য স্থাপিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের সদহ্য | 

তিনি একাধিক বার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বাধিক 

সম্মেগপনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ও নেত। 

হিসাবে যোগদান করিয়াছিলজেনে। তিনি ১৯৫১- 

£৫৬ সালে ইউনেস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধিদলে রও 
একজন সদস্য হিলেন এবং ১৪৯৫৪-৫৬ সালে 

ইষইউটণ্ক্কোর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান 

নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কমনওয়েলথ বিশ্ব- 

বিস্ভালয় সমিতিরও সদশ্ট ছিলেন ( ১৯৪৮-৫৮ )। 

ডাঃ মুদাপিয়ার নলিম়োক্ত ডিগ্রিগুলি লাভ 

করিয়াছেন এল-এল. ডি. (পিংহল) ১৯৪২, 

ডি.এল-লি, (অন্ধ, পাঁটনা, লক্ষৌ ও উড়িস্যা ), 
ডি.লি.এল ( অক্সফোর্ড) ১৯৪৮, এল-এল. ডি. 

(গ্লালগে। ) ১৯৫১, ডিলিট ( আম্নামালাই ) 

১৯৫৫) ডভি.এস-পি (কলিকাতা) ১৯৫৭ ও 

এল-এল. ডি. ( ম্টিল) ১৯৫৮। 
তিনি ১৯৫৬ সাল হইতে মাদ্রাজ বিধান 

পর্ষদের সদস্য আছেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই 

অগাষ্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি কতৃক তিনি পন্মভূষণ 
উপাধিতে ভূষিত হন। 

ডাঃ এম. রায় 

সভাপতি--গণিত শাখা 

ডাঃ বায় ১৯৯৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বধগ্মীন 

জেলার নরপিংগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ 
সালে তিনি কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ নালে 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

কলিকাত| বিশ্ববিষ্ালয়ের আই. এস-সি পরীক্ষায় 

প্রথম বিভাগে উতীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তিলাভ 

করেন। ১৯২৮ সালে বি. এস-সি পরীক্ষায় গণিতে 

অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

জুবিলি বৃণ্ত লাভ করেন। ১৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি 

কলেঙ্ হইতে এম. এদ-পি পরীক্ষায় ফলিত গণিতে 

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ 

বংসর সমস্ত এম, এ ও এম. এস-পি পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ 

এরর, ১০১১ + 

ডাঃ এম. রায় 

সভাপতি--গণিত শাখ! 

করায় কলিকাতা বিশ্ববিছ্া।লয় তাহাকে গোসেইন 

স্কলারের সম্মান দান করে। 

১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ডাঃ 

রায় ফলত গণিত বিভাগে রিসার্চ স্কলার ছিলেন 

এবং অধ্য।পক এন, আর. সেনের অধীনে হাইড্রো- 

ভাইনামিক্স স্থন্ধে গবেষণা করেন। ১৯৩৬ সালে 

গণিতের সহকারী অধ্যাপকরূপে লাহোরের 

ক্রিশ্চিয়ান কলেজে যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও 

তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালফ়ের লেক্চারার নিযুক্ত 

হন। ফ্ুইড ভাইনামিক্স সম্বদ্ধে মূল্যবান গবেষণার 
জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডি, এস-নি 



জানুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি আগ্র। 

কলেঞ্জে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত 

বিভাগের ভার প্রা হন। ভিনি আগ্রা বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের বিভিন্ন সংস্থার সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত 

আছেন। তিনি বর্তমানে আগ্রা বিশ্ববিগ্ালয়ের 

ফ্যাকার্ণ্ট অব. সায়েন্স-এর ভীন পদে নিযুক্ত 
আছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পত্তিকায় ফ্ুইড ডাইনামিক্ের সমস্ত সম্বন্ধে অনেক 

মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 

ডাঃ এ. কে. দত্ত 

সভাপতি--পদার্থ-বিজ্ঞান শাখা 

ডাঃ দত্তের পৈতিক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
বিক্রমপুরের তেওতিয়া গ্রামে । ডাঃ দত্তের 

পিতামহ স্বীয় রায় বাহাছুর চন্দ্রকুমার দত্ত 
সেকালের একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 

ছিলেন। ডা: দত্তের পিতা স্বগাঁয় ভূপালকুমার 
দত্ত ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর লেকচারার 

ছিলেন এবং পরে অন্য কাজে যোগ দেন। 

ডাঃ দত্ত ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। ঢাক! 

বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার সহ তিনি 

বি. এস-সি এবং ১৯২৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 

স্থ'ন অধকার করিয়া এম. এস-সি পনীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন। বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর কলেজে লেক্চারার 

হিসাবে কাজ করিবার পর তিনি গবেষণার কাঁজে 

আত্মনিয়োগ করেন। 

১৯৩* সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে স্বগীয় 
এম. এন. মাহা, এফ, আর, এস-এর অধীনে ডাঃ দত্ত 

গবেষণায় নিযুক্ত হন। মলিকিউলার স্পেক্ট্োোস্কোপি 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি ডি. এস-সি ডিগ্রি 
লাভ করেন। ইহার পর তিনি বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে 
রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ 

সালে তিনি বালিনের কাইজার উইলহেল্ম্ 
ইনগ্রিটিউটে পোষ্ডক্টরেট ফেলো হিসাবে যোগদান 
করেন। সেখানে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত 

ভারতীয় বিজান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিষেশন ঙড 

প্রোফেলর ডিবাইয়ের অধীনে আলহীসনিক্্ম্ 

সম্পর্কে গবেষণা] করেন। ১৯৩৮ সালে প্রত্যাব্তন 

করিয়া বহু বিজ্ঞান মন্দিরে গব্ষেণায় আত্মনিযজোগ 

করেন। ৭ 
১৯৪২ সালে তিনি দিলী বিশ্ববিষ্ঠালগ্বে 

লেক্চার।র নিযুক্ত হন। পরে ১৯৪৪ ঢাক! বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে রীডার হিসাবে যোগদান বরেন। 
দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয় হইতে 
তাহাকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য বলা হইয়াছিল; 
কিন্ত তিনি উক্ত পদ গ্রহণ না করিয়া! কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যায়ে লেকৃচাবার হিলাবে যোগদান করেন। 

লস পি ০০০০ 

ডাঃ এ. কে, দত্ত 

সভাপতিস্্পদার্থ-বিজান শাখা 

১৯৫১ সালে তিনি উতৎ্কল বিশ্ববিগালয়ে পদার্থ- 

বি্ভার ময়ুরভঞ্ত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 

তত্বীয় পদার্থবিদ্যার ভূমিক] সন্বদ্ষে তিনি একখানি 

মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রায় 
৪০টি গবেষণামূলক মৌলিক নিবদ্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 

ডাঃ দত্ত ইত্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোপাইটির 
প্রতিষ্ঠাতা সশ্ত। তিনি ১৯৪৫ সালে ন্যাশনাল 

ইনস্িটিউট অব সায়েন্সের ফেলে! নির্বাচিত হই্য়া- 
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ছেন। আমেরিকার গুগেনহাইম মেমোরিয়াল 
ফেলোসিপ কমিটি ডাঃ দন্তকে টক ফেলোমিপের 

একজন রেফারী মনোনীত করিয়া সম্মানিত 

করিয়াছেন। সালে রোমে অহ্ষ্ঠিত 

আলট্রাসনিক্স্ সম্পকিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 

ডাঃ দত্ত আমগ্র্িত হইয়াছি.লন। 

১৪৫১ 

অধ্যাপক এস. তার. পালিত 
সভাপতি--রপায়ন শাখা 

অধ্যাপক এস. আর. পালিভ কলিকাতায় 

১৯১২ সালের ২৪খে ম16 জগ্চাগ্রহণ করেন। ১৪৯৩১ 

সালে তিনি খটিশটা কলে হইতে রলাছান অনার্স 

সহ প্রথম অণীতে প্রথম স্থান অন্িকাদ করিয়া 

বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এপধং ১৯৩৩ সালে 

গ্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অপিকাপ করিয়া বিশুদ্ধ 

অধ্যাপক এস. আর, পালিত 

সভাপতি--রসারন শাখা 

রসায়নে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এম. এস-সি 
ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি মৌলিক 

গধেষণার ভন্য কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। 

১৯৩৬-৩৮ সাল পর্যস্ত তিনি কলিকাঁঙার বিষ্যা- 

[ ১২শ ব্য, ১ম সংখ] 

সাগর কলেজে রসায়নের লেকচারার ছিলেন এবং 

১৯৩৮ হইতে ১৯5৪ সাল পর্যস্ত তিনি বিহারের 

নামকুম ইগ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণায় 

ব্যাপূত ছিল্েন। এইখানে গবেষণা করিয়া তিনি 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। ১৯৪৫-১৪৬ 

সালে ক্যালিফোপনার ষ্র্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 

স্বগীয় অধ্যাপক জে. ডব্র. ম্যাকবেইন এফ. আর. 
এপ-এর সহযোগীক্ধপে গব্যেণা করিয়া মূল্যবান 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬-:৪৭ 

সালে তিনি নিউইয়র্কের পলিটেকৃনিক ইনষ্টিটিউট 

অব ক্রকলিনে অধ্যাপক এইচ. মার্কের সঙ্গে গবেষণ। 
করেন। 

অধ]।পক পালিত লগ্ডনের রয়েল ইনিটিউট 

অব. কেমিঠি ও ম্াশনাল ইনগঠিটিউট অব. সাচ্ন্ে 
অব. ইগ্ডিয়া-র ফেলো। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত 

জুরিক কংগ্রেদ ও সম্মেলনে তিনি ভারত সরকারের 

প্রতিণিধিক্ূপে উপস্থিত ছিলেন। ভারত সরকারের 

বৈজ্ঞানিক প্রত্তিনিখিদলের সদস্তরূপে তিনি ১৯৫৮ 

সালে দোভিয়েট যুক্তবাষ্্র পরিভ্রমণ করেন। তিনি 

১৯৫৫ সালে যুক্তরাজ্য ও ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 

বিভিন্ন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে আগন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা 
প্রদান করেন। 

ডাঃ পাঁপিত ১৭৪৭ সাল হইতে কলিকা তার 

ভারতীয় বিজ্ঞান অন্গশীলন সমিতির ভৌত-রসায়ন 
বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত 
আছেন। তিনি দেশ-বিদেশের ধবজ্ঞানিক পত্রিকায় 
গধ্ষেণামূলক অনেক মৌলিক নিবদ্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। 

ডাঃ এস. সি. চ্যাটাজী 
সভাপতি--ভৃবিদ্যা ও ভূগোল শাখা 

ডাঃ এস. সি. চ্যাটাজী ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর 

মাসে বাংল! দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৬ 

সালে ভূবিগ্ঠায় অনাসপহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 

স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে 
বি. এস-দি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। .১৯২৮ সালে 



জানুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূবিস্যাঁয় প্রথম শ্রেণীতে 

প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-দি পনীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রেসিডেন্সপী কলেজের ভূবিদ্যা 

গবেষণাগারে ন্বগীঁয় অধ্যাপক এইচ. সি. দাশগুণের 

অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি পাটনা 

কলেজে ভূগোলের লেক্চারার হিপাবে যোগ দেন। 

কুড়ি ব্পর তিনি ভূগোলের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন 

এবং ক্রমশঃ পাটন] বিশ্ববিচ্য।লয়ে স্নাতকোত্তর পধীয়ে 

ভাঃ চ্যাটাজরঠর পরিচালনায় ভূগোল পড়াইবার 

ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জিওলজি- 
এ শী ৩ শি শী শি শি শি শি শিশসপীশসিমপসস ৮ 

ডাঃ এস. সি. চ্যাটাঞ্জী 

সভাপতি--ভূবিছ্চা ও ভূগোল শাখা 

ক্যাল লেবরেটরীতে স্বগীয অধ)াপক বিশ্বাসের 

অধীনে তিনি ভূথিগ্যা সম্পকিত গন্ষেণায় গুভৃত 

স্বযোগ-হুব্ধা পাইঘাছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথম ভূবিগ্ভায় ডি. এস-সি 

ডিগ্রি পান। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রেমঠাদ 

রায়ঠাদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি 

ন্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অব. সায়েল্দ অব. ইত্ডয়ার 
ফেলো নির্বাচিত হন। ১১৪৯ সালে তিনি পাটনা 

বিজ্ঞান বলেজের নব-স্থ্ট ভূবিগ্ঞা বিভাগের 

অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে 

তারভায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন ৪১ 

পাটন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূবিষ্ভার জে. এন. টাটা 

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অর্থনৈতিক তৃতত্ববিদ্ 

সমিতির সহ্য এবং জিওলজিক্]াল মাইনিং আাগু 

মেটালীঞ্জিক্যাল মৌগাঁইটির ফেলো। ডাঃ চযাটাঞ্শ 

জিওলজিক্যাল সোদাইটি অব ইওিয়ার প্রতিষ্ঠা! 

ফেলো। 

অধ্যাপক আর. মিশ্র 

সভাপতি- উত্ভতিদবিদ্যা শাখ! 

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
ভোবি নামক গ্রামে ১৯০৮ সালের ২৪শে অগাষ্ট 

অধ্যাপক মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারানসী 

সেপ্টাল হিন্দু স্কুল (১৯১৮-২৫ ), কাশী হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয় (১৯২৫-৩১) এবং যুক্তরাজ্যের লীভস্ 

বিশ্ববিচ্ভালয়ে (১৯৩$-৩৭) শিক্ষীলাভ করেন। 

তিনি কাশী হিন্দু বিদ্যাঁ্য়ের উদ্ভিদবিষ্ঠা বিভাগে 

অধ।পক আর. মিশ্র 

সভাঁপতি--উদ্ভিদবিগ্ঠা শাখা 

ডেম্নষ্টেটর (১৯৩১-৩৯ ) এবং শহকারী অধ্যাপক 
(১৯৩৯-১৪৬ ) হিসাবে কান্ত বরেন। তিনি ভাগল- 
পুরের টি, এন, জে কলেজের উত্ভিবিষ্ঠা বিভাগের 

প্রধানবূপেও কাজ করিয়াছিলেন ( ১৯৩৯-৪১ 01 



৪ই জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

ইহার পর তিনি ধথাক্রমে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উদ্ভিদবিষ্তা বিভাগের প্রধান রীডার হিসাবে 

(১৯৪৬-,৫৫) কাঙ্গ করেন এবং ১৯৫৫ সাল 

হইতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্া 

বিভাগের অধ্যক্ষ পিযুক হন। 

অধযাপক মিশ্র ছাত্র জীবনে সকল পরীক্ষাতেই 

প্রথম স্থান অধিকীর করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 

কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সন্মানস্থচক 

মালবীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ সাণল 

তিনি লীভস্ বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি 

লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজেয অধ্যাপক ডক্রিউ, 

এইচ, পিয়ারসল, এফ.আর.এল-এর তত্বাবধানে 

গবেষণ। করিয়া বৃটিশ আযাসোপিয়েলন ফর দি 
অ]াভডাম্সমেণ্ট অব. সায়েন্স হইতে গবেষণার জন্য 

বৃত্তি লাভ করেন। | 

তিনি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রাবস্থায় ১৯৩১ 

স।লে বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাহার প্রথম মৌলিক 

নিবন্ধ পাঠ করেন। তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 

প্রাণ্ট ইকোলজির একটি সংস্থা স্থাপন করেন। 

সেখানে গবেষণ। কিয়! কয়েকজন ছাত্র পি-এইচ.ডি 

ডিগ্রিলাভ করিয়াছেন । বর্তমানে হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ে 

তাহার অধীনে কিছু সংখ্যক কর্মী পরীক্ষামূলক 

ইকোলজি ও ইকোলজি লম্পকিত অন্যান্য বিষয়ে 

গবেষণা করিতেছেন। 

অধ্যাপক মিশ্র ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব. 
সায়েন্সেন ( ইত্ডিয়া ), ন্যাশনাল আযাকীডেমি অব. 
সায়েন্সেস ( ইত্ডয়া) ও ইত্ডিয়ান বোট।নিক্যাল 

সোপাইটির ফেলো । তিনি ১৯৫৮ সালে ন্তাশনাল 

আআকাডেমি অব সায়েম্সের জীববিদ্য/ বিভাগের 

এবং ইত্ডিয়ান ব্টানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি 

নির্বাচিত হন। দেশ-বিদেশের 

বিভিন্ন সংস্থার সহিত তিনি যুক্ত আছেন। তিনি 

একাধিকবার ইউরোপের বিভিম্ন দেশ পরিভ্রমণ 

করিয়াছেন। 

এতদ্বযতীত 

[ ১২শ ব্য, ১ম সংখ্যা 

ডাঃ বি. এস. ভিমাচার 

সভ্ভাপতি--প্রাণী ও কীটতত্ব শাখা 

ডাঃ ভিমাচার ১৯০৬ সালে মহীশূরে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার ছাত্রজীবনের প্রথম ভাগ 

ব্যাঙ্গালোরে অতিবাহিত হয়। সালে 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে এম. এস-দি ডিগ্রি 

লাভ করিয়া তিনি মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী- 

বিচ্ভার লেক্চারার নিযুক্ত হন। মত্ন্য-চাঁষ সম্পর্কে 

কিছুদিন শিক্ষালাভ করিম! তিনি উন্নত পস্থ।য় মত্স্য- 

১৯৩৬ 

ডাঁঃ বি. এস. ডিমাচার 

সভাপতি-- প্রাণী ও কীটতত্ব গাথা 

চাঁষ এবং সেই সম্পর্কে গবেষণার জগ্ত মহীশূরে নিযুক্ত 
হন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 

ডি.এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া ১৯৪৭ সালে তিনি 

কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান 

করেন। এখানে তিনি মত্ম্য-চাষ সম্পকিত জীব- 

তাত্বিক গব্ষেণ চালান। ১৯৫৩-৫৪ সাল 

পর্ষস্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের লোয়েইফটু মত্ম্ত 
গবেষণা-কেন্দ্রে কাজ করেন। এতঘ্যতীত তিনি 
যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের মৎস্ত এবং 
সামুব্রিক জীব বিষয়ক গবেষণা-কেন্ত্রগুলি পরিদশন 

করেন। তিনি ১৯৫৪ সাল হইতে কলিকাতার 
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সেণ্টণল ইন্ল্যা্ড ফিপারীক্জ রিলার্চ ছ্রেদনের চীফ 
রিলার্চ অফিলার পদে নিযুক্ত আছেন। 

তিনি ন্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অব. সায়েন্দেল, 

ইত্ডিস্বা, ইগ্ডয়ান আকাডেমি অব. সায়েম্সে ও 
জুয়োলজিক্যাল সোসাইটি অব ইও্ডিয়ার ফেলো 
এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রত্ষ্ঠানের 

সদস্য । কলম্বোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এফ.এ.ও-র 

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীর মত্শ্য গব্ষণ। পরিষদের 

সভায় তিনি সরকারীভাবে ভারতের প্রতিণিধিত্ব 

করিয়াছিলেন। 

প্ী পি. জি. পাণ্ডে 
মভাঁপতি--চিকিৎস। ও পশু-চিকিৎস। শাখা 

শ্রী পাণ্ডে ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি এলাহাবাদ, ইউয়িং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে 

প্রাণিবিগ্যান্স প্রথম শ্রেণীর অনাপপহ বি. এস-পি 

এবং উক্ত ব্ষয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে উত্তর প্রদেশ 

শ্রী পি. জি. পাণ্ডে 
সভাপতি--চিকিৎসা পশু-চিকিৎসা শাখা 

সরকারের বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি লগ্ুনের রয়েল 

ভেটারিনারী কলেজে যোগদান করেন। এম, 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন 8৩ 

আর. পি ভি. এস. ডিগ্লোমা লাভ করিয়া তিনি 
১৯৩৩ সালে আসাম সরকারের পশু-চিকিৎস! 

সম্পকিত কার্ধে নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি 
উত্তর প্রদেশ সরকারের কার্ধে যোগদান করেন। 

১৯৫৭ সালে তিনি উত্তর গুদেশের পশু ও মৎস্য 

গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। গুরু দায়িত্ব 
থাকা সত্বেও তিনি গৃহপালিত পশুর রোগ সংক্রমণ 

সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গব্ষেণ। পরিচালনা করেন। তিনি 
পশু-রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি 

আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বহু জটিল পশু" 

রোগের কারণ উদঘাটন করিয়াছেন। পরজীবী তত্ব, 

ও প্যাথোলোজি সম্পকিত গবেষণার তাহার উল্লেখ- 

যোগ্য অবদান রহিয়াছে । উত্তর প্রদেশের পশ্ু- 

প্রজনন ও চিকিৎসা কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাত। 

বর্তমানে তিনি ইজ্জতনগরের (মুক্তেশ্বর ) ভারতীয় 
পশুগবেষণা-কেজ্রের ডিরেক্টর | 

ডঃ ধি. কে. কর 

সভাপতি--কৃষি-বিজ্ঞান শাখা 

ডাঃ বৈকুগকুমার কর এলাহাঁবাদে জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 

উত্ভিদবিগ্ঞামা এম. এস-মি ডিগ্রি লাভ করেন। 

পরে তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ পারিজার 
সহকারী হিসাবে গব্ষেবায় যোগদান করেন। 

জার্মেনীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্া।লয়ে উদ্তিদ- 
শারীরতত্ব সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্তু 

ডাঃ কর জার্মেনীর লাইপঞ্জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুসে 
আকাডেমিক স্কলার মনোনীত হন এবং সেখানে 

অধ্যাপক রুল্যাণ্ড ও ডাঃ এফ, ব্যাকম্যানের অধীনে 

গবেষণ! করিয়া পি-এইচ. ডি ডিগ্রি পান। জার্মেনী 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডাঃ কর ১৯১৮ সালে 

কলিকাতার বঙ্নু বিজ্ঞান মন্দিরে ফেলো হিসাবে 

গবেষণায় যোগদান করেন। তিনি এখানে আট 

বৎ্সরেরও বেশী গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ 

তিনি কাবুল বিশ্ববিষ্যালয় কতৃকি আমন্ত্রিত হইয় 
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উত্ভিদ-বিজ্ঞঞনের অধ্যাপক ও অধিনায়কের পদে 

যোগদান করেন। ১৯৪৯ সাখে ভিনি ইগ্ডগান 

সেণ্টাল জুট কমিটির পাট গবেধণ! কেন্দ্রে যোগদান 
করেন। তিনি ২৫ বস্বাধিক কাল শশ্যাদির 

শারীরতাব্বিক গন্ধেণাম় ব্যাপুত আছেন এবং এই 

০ সা 

ডঃ বি. কে, কর 

সভাঁপতি--কৃষি-বিজ্ঞান শাখা 

সম্পর্কে বু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন। তিনি ৯ ব্সরাধিক কাল পাট সম্পকে 

গব্ষেণ। করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

ডাঁঃ এ. পি. বেনওয়ারি 

সভাপতি--শাবীরবৃত্ত শাখা 

ডাঃ বেনওয়ারি ১৯১৭ সালের ॥ই জুলাই 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে কে. জি. মেডিক্যাল 

কলেজের ছাত্ররূপে লক্ষৌ বিশ্ববিগ্থালয় হইতে 

গ্র্যাজুয়েট ( এম. বি. বি-এস ) ডিগ্রি লাভ করেন। 
১৯৪০ সালে তিনি লক্ষৌ ৰিশ্ববিদ্ালয়ে শারীর- 
বৃত্তের লেক্চীরার নিযুক্ত হন। ছুই বশর 
পরে তিনি লাহোরের বি. আর মেডিক্যাল কলেজে 
শারীরবৃতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

[ ১২শ ব্য, ১ম সংখ্যা 

১৯৪৭ সালে ডাঃ বেনওয়ারি অনাসনহ লক্ষ 

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। 

জয়পুরের এস. এম. এস. মেডিক্যাল কলেজে ছুইমাস 

সহকারী অধ্যাপক হিপাবে কাজ করিবার পর 

তিনি বিহারের ছ্রভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের 

শারীরবুন্তের অধ্যাপক ও অধ্ক্ষব্ূপে যোগ দেন। 

১৯:* সালের ফেব্রুগারী মাসে তিনি গোয়ালিয়বের 

জি. আর. মেনডক্যাল কলেজে শাদীরবৃত্ত ও 

ডাঃ এ. পি. বেনওয়ারি 
সভাপতি-শারীরবৃত্ত শাখা 

জৈবরসাঁয়ন বিভাগের অধিনায়ক এবং অধ্যাপক 

হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানেও তিনি 
উক্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন । ১৯৪৮-,৪৯ সালে তিনি 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শারীরবৃত্ত বিভাগের 

রেকর্ডার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

পুষ্টি, পরিপাক ও সঞ্চালন সম্পর্কিত শারীর- 
তাত্বিক গনেষণায় তিনি বিশেষ উত্পাহী। এই 

সম্ধদ্ধে তিনি অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

প্ী ভি. ভি. কষ্ঃস্বামী 
সভাপতি--নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ব শাখ৷ 

শ্রকষ্স্বামী ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
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তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে ভূবিস্তাক়্ এম. এ. 
ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯২৯ সাল পর্স্ত 

মাইনিং আও মেটালাঞজজি ইনষ্রিটিউট, কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভূবিদ্ঞা বিভাগে লেক্চারারবূপে 

কাজ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ব- 

বিষ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসাবে মাত্রাঞ্জ সরকারী 

যাদুঘরে গবেষণায় যোগদান করেন। মাঁদ্রাজের 

চতুদিকে যে সকল আর প্রস্তর যুগের স্থান আবিষ্কৃত 

হইয়াছে--সেই সকল স্থানের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে 

কপ সত 
১ ৬৪ ৯ 5৪ 

হা পা 

এ 
৭ 

সক সভা | শিলা স্পা 
ইতি ই কহ ১ আদি পেত 
ডি টিং. ---৮ ২ হও ২ চি নক ২ উস উলকি 

১ সস্টি 

চিএ 

লি - 
ভু 

- ই ক :5শ 

এর 

শ্রী ভি, ডি. কঙ্স্বামী 

সভাপতি--হৃতত্ব ও প্রত্বতত্ব শাখা 

তিনি গবেষণা করেন। ১৯৩৬ সালে কাশ্মীরের 

ভি টের! প্লেইষ্টোসিন ভূবিষ্! সম্পীকত গবেষণায় 

তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিন কেন্বিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপক এম. সি. বারকিট এবং 

১৯৩৬-৩৭ সালে ফ্রান্সের সরবোনে £ঞ১৮০, 

8:০811-এর অধীনে গব্ষেণা করেন। এতত্যতীত 

তিনি কমানিয়া, হাঙ্গেরী ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে 
পর্ঘবেক্ষণমূলক গবেষণা করেন । | 

১৯৪৬ সালে তিনি প্রথম কেন্ত্রীয় গ্রত্বতত 
বিভাগে প্রাকইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
হন। বর্তমানে তিনি নয়। দিলীর আফিয়োলজি ইন 

ভার্ভীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম জধিবেশন 8৫ 

ইত্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের পদে 
অধিষ্ঠিত আছেন। 

ডাঃ এম. দত্ত 

সভাপতি-ইঞ্জিশিয়াগিং ও ধাঁতুবিদ্যা শাখা 

ডাঃ দত্ত ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ 

করেন। . ১৯২৫ দালে তিশি গণিতে অনাপ'নহ 
বি. এম-পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৭ সালে 
এম. এস-পি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ইংল্যাণ্ডে উচ্চতর শিক্ষ্৫ধে 

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রপন্ন ঘোষ বৃত্তিলাভ 

করেন। ১৯৩৫ পালে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় 

হইতে টেক্নোলগ্জিতে এম. এস-সি ডিগ্রি পান। 

ডাঃ এম. দণ্ত 

সভাপতি--ইগ্রিনিয়ারিং ও ধাতুবিগ্যা শাখ। 

বিদ্যুৎ্-সরবরাহ শিল্পের বাণিঞ্জ্যিক ও গ্রশালনিক 

ব্ষিয়ে শিক্ষালাভের জন্য ভারত সরকার ভাঃ দত্তকে 

যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি সেখানে 

এডিনবর! কর্পোরেশনের বৈছাতিক বিভাগে এবং 

সাউথ ওয়েল্স্ পাওয়ার কোম্পানী আযাণ্ড সেন্টাল 

ইলোঁুপিটি বোর্ডে কাজ করেন। পরে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বৃত্তি পাইয়া ইংল্যাণে 
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গমন করেন এবং ১৯৫* সালে এডিনব্র বিশ্ব 

বিষ্তালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। 
ডাঃ দত্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৈদ্যুতিক পর্যতের 

চিফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি 

ইঞ্জিনীয়ারিং সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। 

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞাশিক পত্রিকায় তাহার 

মৌপিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

ডাঃ এস. জালোট। 
সভাপতি--মনন্তব ও শিক্ষ।-বিজ্ঞান শাখা 

ডাঃ জালোট। ১৯০৪ সালের ২৮শে জাহ্য়াগী 

কপৃরতলার (পূর্বের দ্রেশীয় রাঙ্য) ফাগওয়ারায় 

ভন্ম গ্রহণ করেন। পাঞাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৯ 

সালে প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে 

ডাঃ এস. জালোটা 
 সভাপতি--মনম্ু ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা 

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কলেজ ত্যাগ 
করেন এবং তাত ও বয়ন-শিল্পে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯২৬ সালে তিনি লাহোর ডি. এ. ভি 
কলেজে ভাত হন। মনস্তত্বে অনানমণসহ লাহোরের 
এফ, পি, কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ 
করেন। ১৯৩১ সালে তিনি পরীক্ষীমূলক মনম্তত্ 
বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে এম. এ, 
পরীক্ষায় ম্বর্ণপদ্ক লাভ করেন এবং ইহার ছুই 
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বদর পরে তিনি দর্শনে এম. এ. ডিগ্রি লাভ 
করেন। 

১৯৪৫ সালে তিনি ভারত সরকারের শ্বরাই 
বিভীগের কম নির্বাচনী সংস্থার মনস্তাত্বিক পরীক্ষক 

নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি টাটা কোম্পানীতে 

মনন্তাত্বিক হিপাবে কাজ করেন। তিনি কপিকাতা 

বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ডি-ফিল ডিগ্রি লাভ করেন 

১৯৪৯ সালে এবং ১৯৫০ সালে কাশী হিন্দু 

বিশ্ববিচ্য'লয়ে যোগদান করেন। ভিপি কয়েকটি পুস্তক 

প্রণচন করেন এবং দেশ বিদেশের পত্র-পঞ়্িকায় 

মনৰ স্ন্কীয় অনেক মৌপিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত সদস্য হিনাবে 

যুক্ত আছেন। 

ঞ্ী এ. কে. ভট্টাচার্য 
সভাপতি--পরিসংখ্যান শাখা 

শ্রীঅনিলকুমার ভট্রীচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

হইতে বিশুদ্ধ গণিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

শিক্ষাজীবনে তিনি কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন। 

তিনি কলিকাতা ইগ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক]াল ইনষ্টিটিউটে 

গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের নব-স্ষ্ট পরিসংখ্যান 

বিভাগে তিনি লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ 

সালে তিনি বিহার সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগে 

নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি পুনরায় ইণ্ডিয়ান- 
্যাটিট্রিক্যাল ইনট্রিটিউটে যোগদান করেন। ইহার 

কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা প্রেণিডেন্সি 
কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে নিনিয়র প্রোফেসর 

নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে সেই পদেই কাঙ্জ 

করিতেছেন। 
গাণিতিক পরিসংখ্যান স্বন্ীয় গবেষণ।য় তিনি 

বিশেষ উতপাহী। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় 
তিনি অনেক গবেষণামূলক মৌলিক নিবন্ধ গ্রকাশ 
করিয়াছেন। 

প্রবন্ধের ব্লকগুলি 'সায়েম্দ আগ কালচার' 
পত্রিকার সৌজন্তে প্রাপ্ত । স. : 



কিশোর বিজ্ঞানীর 
দর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

জানুয়ারী-_-)৫ 

এ২শ বযষ ও এম সঙখঢ। 



থর-এবল্ রুকটপাইওনিয়ার' নামক বুক্তরাঞ্রের কত্িম উপশ্রাহটিকে 
৭৯,০০০ মাইল উধ্বব্উতক্ষিগ্ত করিয়াছে । 



স্থরুর স্থরুতে 
পৃথিবীর জন্ম হলো কেমন করে ? 
মোটামুটিভাবে হয়তো অনেকেই জান এর উত্তর; কিন্তু এটা জান কি যে, এর 

সম্পূর্ণ ও সঠিক উত্তর আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, কারুর কাছেই। তবু যতটুকু জান! 
গেছে, সে সম্বন্ধে আজ তোমাদের কাছে আলোচনা করবো । 

প্রায় দেড়শ* বছর আগে ফরাসী দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লাগ্লাস 
পৃথিবীর জন্মের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর 
বৈজ্ঞানিক-মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। তিনি বলেহিলেন-_ শুধু পৃথিবীই নয়, সমগ্র 
সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছিল বিপুল পরিমাণ বস্প থেকে । দুরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে 
মহাকাশে এই রকম বহু কুয়াশাচ্ছন্ন জায়গা দেখা যায়। মহাকাশের এই বিশাল 
বাম্পরাশিকে নেবুলা বলে। লাপ্লাসের মতানুযায়ী এই নেবুলাই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে 

সন্কুচিত হওয়ার সময় মাঝে মাঝে বিরাট ঘন অংশ থেকে গিয়েছিল, যেগুলি ধীরে ধীরে 
আমাদের গ্রহসমূহের স্গ্রি করেছিল। স্ূর্ধকে নেবুলার মধ্যমণি বলে ভাবা হতে। এবং সুর্য 
একটু একটু করে সম্কৃচিত হয়ে চলেছে বলে লাপ্লাস ভেবেছিলেন। 

লাপ্লাসের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণা করে দেখলেন যে, নেবুলা থেকে 
গ্রহগুলির স্থগ্টি হয়েছে-_এই মতবাদের বনু অন্ুবিধা আছে। বহু পরীক্ষিত সত্য মিথ্য। হয়ে 

যায় তার নেবুলা মতবাদ মেনে নিলে । তবুও তার সিদ্ধান্ত একবারে উড়িয়ে দেওয়া 
যায় নি। কারণ তাতেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ছিল। সেগুলি 
হচ্ছে 

(১) প্রত্যেকটি গ্রহ তাঁদের নিজেদের মেরুদণ্ডে একই দিকে ঘুরছে । ুর্য যেভাবে 
নিঞ্জের মেরুদণ্ডে ঘুরছে তাঁরাও সেইভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

(২) নিজের মেরুদণ্ডে ঘোরা ছাঁড়াও তার! স্র্যের চারদিকে একই দিকে ঘুরছে। 
(৩) যেষে গ্রহের যতটা াঁদ আছে (যেমন পৃথিবীর একটি, বৃহস্পতির বারোটি 

ইত্যাদি) তারাও এ একই দিকে ঘুরছে। অবশ্য ছু-একটি টাদের ঘোরবার ব্যতিক্রম 
আছে, তাদের গুরুত্ব খুব কম। আর তাছাড়া তাঁদের এ রকম ব্যতিক্রমের কারণও 
বিশ্লেষিত হয়েছে । 

লাপ্লাসের মতবাদ অনুযায়ী যে তিনটি স্তর কথা বলা হয়েছে তার ব্যাধ্যা 
করা যায় এইভাবে__লা, লেত্বি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন 
ঘুরতে থাকে, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহেরা যখন নেবুল থেকে ছিটকে বেরুলো, তাঁরাও তেমনি 
ঘুরতে সুরু করলো । থামাবার মত কোন শক্তি না থাকায় ঘোঁরাটা কোনদিনই বন্ধ 
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হলো না। তাই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরপাক খেয়ে চলেছে_তো চলেছেই। 
এইভাবে আবার চাদ প্রভৃতি উপগ্রহগুলিও ঘুরছে--অবশ্য ভিন্ন গতিতে। 

লাপ্লাসের মতবাদের সত্যতা বিচার কর যাঁয় যখন আমরা ভাবি সর্ষে এত তাপ 

রয়েছে কেমন করে? তাপ বিকিরণ করছে সূর্য কোন্ অতীতকাঁল থেকে ; কিন্তু কই 

তবুতো শেষ হচ্ছে না! হেল্ম্হোলৎস্ বলেছেন, সূর্য ধীরে ধীরে সন্কুচিত হচ্ছে এবং 

তারই ফলম্বরূপ মে তাপবিকিরণ করছে। তিন প্রমাণ করেছেন যে, বহু আগে সূর্য 
এখনকার চেয়ে অনেক বড় ছিল। এ তো গেল মিলের কথা । এবার গরমিলের কথায় 

আস! যাঁক। বহু পরীক্ষিত সভ্য, অথচ হাজার চেষ্াতেও লাপ্লাসের মতবাদের সঙ্গে 

মেলে না। বড় বড় গণিতজ্ঞের। তাদের গাণিতিক তথ্যের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত লাপ্লাসের 

মতবাদকে অচল বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রধান এবং মুল কারণ হলো-_ 

সঙ্কোচনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাঁর ক্ষমতা এত বেশী যে, সেতার সাহায্যে 

বু বড় বড তারা তৈরী হতে পারতে'--এত ছোট ছোট গ্রহ তাতে তৈরী হওয়া 

সম্ভব নয়। 
অতএব এখন নতুন মতবাদে কি বলছে, আলোচনা করা যাক। লাপ্লামের পরবর্তী 

সময়ে বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক নতুন মতবাদ যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এতে বল! 
হয়েছে, আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে মহাকাশে এক বিরাট ছূর্ঘটনার ফলে। 
এই রকম ছুর্থটন। খুন কমই ঘটে । অনীম মহাকাশে আরও কোটি কোটি সৌরজগৎ 
থাক। বিচিত্র নয়! আবার আমাদের সৌরঙ্গগৎ ছাড়। আর একটাও না থাকাও সম্ভব! 

এট অনুমানের ব্যাপার; তাই ঠিক করে বলা যাঁয় না, আরও সৌরজগৎ আছে 
কিনা । 

যাহোক, এই নতুন মতবাদে অনুমান করা হয়েছে যে, বহু বছর আগে (সংখ্য। 
দিয়ে যা কল্পন। কর| যায় না) যখন আমাদের স্ুর্য এখনকার চেয়ে আরত্ত বহুগুণ বৃহৎ 

আকারে আকাশে বিচরণ করতে। তখন আর একট! বিরাট তাঁরক1 তুর্ষের খুব 

কাছাকাছি এসেছিল। যে কোন ছুটাজিনিষের মধ্যে সব সময় একটা আকর্ষণ শক্তি 
বিরাজ করে। এই শক্তি জিনিষ ছুটির ভরের গুণফল এবং তাঁদের মধ্যের দরত্বের বর্গের 
ভাগফলের আনুপাতিক হয়। অঙ্কে লিখলে ব্যাপারটা এই রকম ফাড়ায়--ধর, 
আকর্ষণী শক্তি হচ্ছে শ, জিনিষ ছুটির ভর হচ্ছে ক ও খ, আর দুরত্ব হচ্ছে-_দ, 
তাহলে উপরের স্ত্রান্যায়ী-_ 

*_ক*খ 
রর (দ)২ 

তাহলে দেখ। যাচ্ছে, তারাঁট। সূর্যের কাছাকাছি আসবামাত্রই তাদের মধ্যে একটি 
আকর্ষণী শক্তির আবির্ভাব হলো । যেহেতু নুর্যও খুব বড় এবং যে তাঁরাট এসেছিল 
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তাঁকেও খুব বড় বলে মনে কর! হয়েছে । কাজেই তাদের মধ্যেকীর এই শক্তির পরিমাণ 
খুব বেশী হবে। তার উপরে মধ্যেকার দূরত্ব কম হলে তো আর কথাই নেই। দ্র 
যত কম হবে, তার বর্গ কিছু দ্বারা বিভাজ্য হলে ভাগফলট। আরও বড় হবে। ব্যাপারট। 

একট] উদ্বাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ৫-এর বর্গ কত? ২৫। দূরত্ব পাঁচ 
না হয়ে যদি চার হতো, বর্গ হতো কত? যোলো। এখন যে কোন সংখ্যা--ধর ১০৩, 

তাঁকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে হয় চার, আর ষোল দিয়ে ভাগ করলে ছয়ের কিছু 

বেশী হয়। সুতরাং দেখতেই পাঁওয়! গেল, দূরত্ব যত কমে ছুটি জিনিষের মধ্যে, তাদের 

মধ্যেকার আকর্ষণী শক্তি তত বাড়ে। 

এখন তারাটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তির স্গ্টি করলো, 

যার ফলে সুর্ষের গায়ের বড় বড় বাম্পীয় অংশ ক্রমশঃ বড় হতে সুর করলো । বন 
হতে হতে তাঁর ধীরে ধীরে এক-একটা লম্বা! চুরুটের আকার ধারণ করজো। এবং 

টানাটানির ফলে এই লম্বা অংশটি সুর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই চুরুটাকৃতি অংশটি 
যাঁর ধারের দিক ছুট! সরু আর পেটের দিকট। মোটা-_স্র্যের চারধারে ঘুরতে সুরু 
করলো । তারপর অগণিত বছর পরে এইগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে কয়েকটা 
গোলাকৃতি পিণ্ডের আকার ধারণ করলো । এইভাবে গ্রহাদির জন্ম হলো। 

প্রথম প্রথম এই গ্রহগুলি ভিম্বাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতো । এখন যদ্দিও 
গ্রহগ্ুলি গোলাকার পথে সুর্যের চারদিকে ঘুরছে না, তবুও এই পথকে মোটামুটি 
গোলাকার বলা যাঁয়। ডিম্বাকার পথে এই গ্রহগুলি যখন স্থুর্ধকে প্রদক্ষিণ করতে 

এবং নিজেরাও একেবারে জণপিণ্ডের আকার ধারণ করে নি, তখন তারা যে সময় 

সুর্যের কাছাকাছি আসতো তখন গ্রহ আর স্র্ষের মধ্যে প্রচুর আকর্ষণী শক্তি দেখা দিত। 
এই গ্রহগুলি থেকে আবার কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে তার চারদিকে অন্ত এক গতিতে 
ঘুরতে সুরু করলো। এইভাবে হলে! উপগ্রহের জন্ম । 

গ্রহগুলির জশ্মরহস্ত মোটামুটিভাবে এইরকম ধরে নেওয়া হয়েছে । যদিও এর 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কিছু কিছু খু বের করা যায়, তবুও গণিতজ্ঞেরা লাপ্লাসের 
ব্যাখ্যার চেয়ে এই ব্যাখ)াতেই সন্তষ্ট। এই সিদ্ধান্তের সত্যত। সম্বন্ধে একট] ছোট্ট ব্যাপার 
বলি। আগেই বলা হয়েছে যে, চুর্ুটের মত দেখতে বাম্পীয় অংশের পেটের দিকটা 
মোটা ছিল। তাহলে পেটের দিকে অবস্থিত গ্রহগুলি অর্থাৎ মধ্যেকার গ্রহগুলির 

আকৃতিতে বড় আর মোট! হওয়! উচিত ছিল। বাস্তবিক তাই-ই হয়েছে । মধ্যেকার 
গ্রহগুলি, যেমন--বৃহস্পতি ও শনি অন্যান্ত গ্রহদের অপেক্ষা অনেক বড়। . 

তাহলে মোটামুটি জান। গেল যে, পৃথিবী তাঁর সুরুতে এক প্রচণ্ড গরম বায়বীয় 
পদার্থ ছিল। ধীরে ধীরে এই বায়বীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে তরল হলে! তারপর ক্রমশ: 
ঘনীভূত হয়ে অনেকটা এখনকার মতই শক্ত হয়ে উঠলো। পৃথিবী যে এককালে এট 

ঝি /297-৩23 
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সব স্তর অতিক্রম করে এসেছে তা আজও বোঝ। যায় নান। আগ্নেয়গিরির ব্যবহার লক্ষ্য 

করে। গরম তুধ রেখে দিলে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় উপরে একটা সর পড়ে । লক্ষ্য করলে 

দেখ! যাবে, এই সরটা একবারে মস্থণ নয়, বেশ উচু-নীচু। পৃথিবীরও এই অবস্থ! 
হলো। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর কোন অংশ খুব উঁচু হলো এবং এইভাবে জন্ম হলে! 
পাহাড়-পর্বতের ৷ হিমালয়, রকি পর্বতমাল। ইত্যাদি সবারই জন্মবৃস্তাস্ত মোটামুটি এই 

রকমের । আগে অবশ্য এসব পাহাড়-পর্বত আরো বেশী উচু ছিল, কিন্তু পরে ঝড়বৃষ্ট 
এবং আরো নানারকমের প্রাকৃতিক বিপূর্যয়ে এরা ধীরে ধীরে দ্গয়ে যেতে লাগলো । 

নীচু অংশগুলিতে বৃষ্টি ইত্যাদির জল জমে সেখানে সৃষ্টি হলো বড় বড় সাগর, মহাসাগর 
প্রভৃতি । 

প্রীজলক চক্রবস্তা 

জানবার কথা 

১। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে অনেক সেতু ও খিলানের স্থষ্টি হয়েছে, অর্থাং 
এইগুলি মান্ৃষের দ্বারা নিমিত হয় নি। পৃথিবীতে এই জাতীয় সেতুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহত্তম সেতু হচ্ছে-যুক্তরাপ্ত্রের উট। রাঁজাস্থিত রামধনু সেতু (সেতুটির আকৃতি অনেকটা 

০ 

১নং চিত্র 

রামধন্থুর মত )। সেতুটির উচ্চতা ৩০৯ ফুট এবং বিস্তৃতি ২৭৮ ফুট। সেতুটি এতটা 
চওড়। যে, নীচে এর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর স্থান হতে পারে। 

২। আমরা প্রতি মিনিটে কত শব্দ বলতে বা চিস্তা করতে পারি? প্রশ্নটা 
অন্ভুত হলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন__একজন 
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মানুষের চিস্তাধার।র গতি হচ্ছে, প্রতি মিনিটে গড়ে অস্ততঃ ৫০০ শব্ধ এবং বলবার 'গাতি 
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২নং চিত্র 

হচ্ছে, গড়ে প্রতি মিনিটে প্রায় ১০০ শব্দ । 
৩। সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনের উত্তর মেরু অভিযানে 

সাফল্য লাভের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্র-পথে প্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে অতি 

৩নং চিত্র 

কম দুরত্ব অতিক্রম করেই যাতায়াত করবার সম্তাবন! দেখা দিয়েছে। পূর্বের পথের 
তুলনায় দূরত্ব |! কমেছে তা৷ প্রায় ৪৯০০ মাইল, অর্থাৎ পূর্বের ঠূলনায় প্রায় অর্ধেক । 

৪। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে সবাই দেখে থাকবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক 
শক্তি-চালিত সাবমেরিন নটিলাস উত্তর মহাসাগরের ভাসমান তুষারের নীচ দিয়ে প্রশাস্ত 
মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে সামুদ্রিক অভিধানের ইতিহাসে 
একটি যুগাস্তকারী রেকর্ড স্থপ্ি করেছে। নটিলাসই প্রথম জাহা জ---প্রকৃত্পক্ষে যে প্রথম 
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উত্তর মেরুতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এক সঙ্গে এত লোক (১১৬ জন, এর! 

৪নং চিত্র 

সবাই নটিলাস-এ ছিল ) এর পুবে আর উতর মেরুতে পৌছুতে পারে নি। 
৫। পৃথিবী থেকে মানুষ যদি টা7দ গিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায় তাহলে তাঁর 

কাছে আকাশ কিরকম দেখাবে? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন_াদ থেকে আকাশকে 
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৫নং চিত্র 
প্রতিফলিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে সুর্যালোক 
ব্যাপ্তি লাভ করে বলে পৃথিবী থেকে আকাশকে নীলাভ মনে হয়। 

৬) বিখ্যাত বিমান-চালক চালস এ. লিগুবার্গের নাম অনেকেই শুনে থাকবে। 
ইনি ১৯২৭ সালে বিমান চালিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রমের প্রতিযোগিতায় 
সাফল্য লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। এর পোষা বিড়াল ছণন। প্যাটুসিকে বিমান 
চালাবার় সময় তিনি সঙ্গে রাখতেন। প্যাট্সিকে তিনি খুব পয়মন্ত বলে মনে করতেন। 
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সব সময়ে প্যাটসিকে সঙ্গে রাখলেও আটলান্টিক অভিযানের সময় কিন্তু সঙ্গে রাখেন 

৬নং চিত্র 

নি। কারণ, তিনি মনে করতেন-_-এই বিপদসন্কুল বিমান চালনায় একটি বিড়ালের 
জীবনের ঝুঁকি নেওয়াও খুবই দায়িত্বপূর্ণ। 

৭। বৈছ্যতিক ইনক্যান্ডেসেন্ট বাতির আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস 

এডিসনের নাম অনেকেই হয়তে। জান। সর্বপ্রথম এই বাতির দ্বারা মিসেস সারা 

জর্ডানের বোডিং হাউসটিকে (মেন্লো পার্ক, এন, জে.) আলোকিত কর! হয়েছিল। 
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ধনং চিত্র 

এই উদ্দেশ্টে এবং নবাবিষ্কৃত বৈছ্যতিক বাতির ব্যবহারিক কার্যকারিতা পরীক্ষা করবার 

জন্যে এডিসন ১৮৭৯ সালে তাঁর পরীক্ষাগার থেকে মিসেস জর্ডানের খাবার ঘর পর্যস্ত 

তার টাঙিয়ে ছিলেন। | ক. 8 

৮। চাল আমাদের প্রধান খাগ্ঠশস্ত। চাল উৎপাদনের পরিমাণ, রম 

হলে একট! সঙ্কটজনক অবস্থার সি হয়। এই চালের সন্কট দুর করবার. জন্যে 



€9 জ্ঞান ও বিভা [১২শ বর্ষ, ১ম নংখ্যা 

অনেকে বিকল্প খাগ্ঠশস্তের কথা বলেছেন। রবার্ট আই, কৌফম্যান নামে একজন 
আমেরিকান এই সঙ্কট দূর করবার জন্যে একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। 

“নং চি 

এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে চালের মত খাদ্যশস্ত তেরী করা যায় এবং সেগুলি 

দেখতে ঠিক চা'লের দানার মত। সে সব শম্তকণায় কলে-ছাটি! চ1”লের তুলনায় ৮ থেকে 
১০ গুণ বেশী ভিটামিন থাকে । ১৯৫৭ সাল থেকে ফিলিপাইনে এই যন্ত্র ২3 ঘন্টা চাপিয়ে 

যে পরিমাণ খাগ্ভশস্ত উৎপাদন করা হয়েছে--তাতে দৈনিক ৬০১০০ লোককে সাধারণ 
চালের চেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ কম খরচায় খাওয়ানো যেতে পারে। 

৯। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ভূ-পদীর্থ-বিজ্ঞান বর্ষের নির্ধারিত 
কার্ধস্থচী শেষ হয়ে যাঁবাঁর পরেও যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া একত্রে আযান্টার্কটি ক মহাদেশের 

৯নং চিত্র 

উইলকিস কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবে । এই সম্বন্ধে যে পরিকল্পন। 

প্রকাশিত হয়েছে--ভীতে সব দেশের বিজ্ঞানীদের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে সাদর আহ্বান 
জানানো হয়েছে। ৰ 

সারি পলিবপতুহশিতত এ বিশিওনরগী তত 52 হি টি হলি ১৫8০4875527 কিল £ ৫০8০1 এল উপাব রন ২8475 85৮ অলক সক চা এগ 
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১০। এএকপ্লোরার-_৪' নামক পুথিবীর যে বৃহত্তম ও চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহটি 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাঁশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটি পৃথিবী পরিক্রমার একটি 
নতুন কক্ষপথ স্থপ্টি করেছে । এর কক্ষপথ পরিক্রমীর সময় হচ্ছে ১১০২ মিনিট 

১*নং চিত্র 
এবং প্রত্যাশিত আয়ুক্ষাল হচ্ছে চার থেকে পাঁচ বছর। নিকটবর্তা মহাশুন্যের অন্যান্ত 
উপগ্রহগুলির উপর যে তীব্র রশ্মি বিকিরিত হয়_-সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 
সংগ্রহের বিশেষ উদ্দেশ্তেই এই “ঞএক্সপ্লোর-৪,কে মহাকাশে প্রেরণ কর! হয়েছে। 

১১। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রৌগের টিকা যেভাবে দেওয়া হয়--তাতে একজনের 
পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী লোককে টিকা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্যে এখন 
যন্ত্রের সাহাষ্যে টিকা দেওয়৷ হচ্ছে । সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে মারাত্রক কলেরা রোগ সংক্রামক 

ৰ ১১নং চিত্ত ক 

আকারে দেখা দেওয়ায় এই যন্ত্রের সাহায্যে লোককে টিকা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি 
কলেরা রোগ দমন কর সম্ভব হয়েছে। পাঁচটি টিক! দেওয়ার যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি 
ঘণ্টায় ৮** থেকে ১০০০ লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি যন্ত্র এবং চার 
মিলিয়ন সেন্টিমিটার ভ্যাকসিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিল । 



বিবিধ 

মহাকাশে রুশ রকেট 

মোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা টা কৃ 

ওর জান্কয়ারী ঘোঁধিত হইছে যে, রাশিয়া ২বা 

জাঙ্য়ারী চন্দ্র অভিমুখে যে রকেট ছাড়িয়াছে, উহা 

চন্জের পাশ কাটাইয় সুর্ঘ প্রদক্ষিণকারী একটি 

নৃতন গ্রহে (মহুযৃষট প্রথম গ্রহ) পরিণত হইবে। 

বগডনের পরবর্তী এক খবরে প্রকাশ_বাশিয়! 

চন্ত্র অভিমুখে যে রকেট ছাড়িয়াছে, উঠ ওরা 

জানয়ারী ১ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল উবে 

উঠিয়াছে। ইহা তাহার গঞ্চব্য পথের প্রায় 

অর্ধেক। ইতিপূর্বে আর কোন রকেট এত উচ্চে 

উঠে নাই। মস্কো রেডিও বলিতে আবস্ত ক'রয়াছে 

যে, মহাশুন্তে আরও অধিক দরে রকেট প্রেরণের 

উদ্দেশ্তে চদ্দ্রে একটি ঘাটি স্থাপনের জন্য এক 

সৌঁভিযেট অভিযান প্রেরিত হইবে। 

সোভিয়েট বিজ্ঞান আযকাডেমর ভাইন 

প্রেপিভেপ্ট আলেকজাওীর টপচিয়েভ বলিয়াছেন 

যে, চন্দ্র অভিমুখে প্রেরিত রকেট ১ লক্ষ ৭৫ হাসা 

কিলোমিটার উর্ধ্বে উঠিয়াছে এবং উহার সম 

বৈজ্ঞানিক সাজসরগ্জাম নিথুতভাণে কাজ 

করিতেছে । 

মস্কো রেডিও এবং মৌভিয়েট সংবাদ পরিবেশন 

সংস্থা টা ঘোঁধণা করিয়াছে এবং অপরাপর 

মৌভিযেট বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, দেড় টন ওজনের 

উত্ত রকেট চন্দ্রের এলাকা অতিক্রম করিয়া 

অবিরাম বেতারে বছ তথ্য প্রেরণ কৰিতেছে। 

সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইহাকে প্রথম মীধ্যাকর্ষণের 

সীমা অতিক্রম হিসাবে ইতিহাসের একটি প্রধান 

ঘটনা বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছেন। ৭্ই 

জানুয়ারী মৌভিয়েট সংবাঁদ পরিবেশক সংস্থা টাস 

জানাইয়াছে ধে, সৌভিয়েট রকেট কক্ষে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া! স্র্ধ গ্রদক্ষেণ আবস্ত করিয়াছে। 

ছায়াপথের গেপন রহম উদঘাটনের প্রয়াস 

খ্যাত্তনাম! বুটিশ জ্যোতিিজ্ঞানী অধ্যাপক 

লেভেল সম্প্রতি এক বেতার ঘোষণায় বলেন, 

বিজ্ঞানীর অলীম শূন্যতা ও অনস্তকালের রহস্ত 

উদণ।টন করিতে চলিয়াছে। 

জোডবেল ব্যাঙ্কের অতিকায় রেডিও-টেলি- 

স্কেেপের অধ্যক্ষ লোভেল বলেন, জ্যোতিধিজ্ঞ!ন 

মন্দিরের বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি আলোক 

দুরে অবস্থিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়া" 

ছেন। অস্তরীক্ষে যেখানে এক হাজার কোটি 

নক্ষত্রের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই ছাঘীপথের যে 

প্রান্ত হইতে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত রেডিও-তরঙজ 

আসিয়া পৌছিতেছে, দেখানে আমরা দৃষ্টিপাত 

করিতে চেষ্ট। করিতেছি। কিন্তু রেডিও-তরঙের 

উত্ন নাঁধারণ নক্ষত্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় 

নাই । 
অধ্যাপক লোভেল বলেন, এক বিরাট সস্তাবনার 

ছারে অ।পিয়। আমরা পৌছিয়াছি। বলিতে গেলে 

এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সম্ভাবনা আজ দেখা 

যাইতেছে। 
ওয়াশিংটনের বিজ্ঞানীরা জুপিটার হইতে 

রেডি€-তরঙ্গ ধরিয়াছেন। কিন্তু আরও হাজার 

হাঁঞ্জার বেতার-তরঙ্গ আছে, যেগুলির উত্স এখনও 

অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 
১২৬১১০০ কোটি মাইল দুরে সর্বাপেক্ষা 

নিকটতম যে নক্ষত্র, তাহাও যদি হৃর্ষের ম্যায় 

রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে তবে জোভবেল ব্যাঙ্কের 

টেলিক্কোপে তাহা ধরা পড়িবে। বাস্তবিক তাহা 

ধরিবার চেষ্টাই চলিতেছে । এই চেষ্টার ফলে 

যাহাই হউক না কেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে 

যে, সাধারণ নক্ষত্র হইতে আগত রেডিও-তর 

ছাঁয়াপথ হইতে আগত রেডিও-তরঙ্গের উল্লেখ- 

যোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটাইতেছে না। 



জানুয়ারী, ১৯৫৯] 

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের দৃঢ় বিশ্বাস, ছায়া- 

পথ হইতে যে রেডিও-তরঙ্গ আনমিতেছে, তাহা 

প্রকৃতপক্ষে সেধানকার বিস্তীর্ণ চৌগ্বক ক্ষেত্রে গ্রতি- 

নিয়ত ধাবমান কণিক! হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। 

যর্দি ইহাই মহাজাগতিক বিকিরণের উত্স বলিয়া 

প্রমাণিত হয়, ভবে ব্রন্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি 

মৌলিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যাইতে পারে। 

ছায়াপথের নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
জুড়িয়া হাইড্রোজেন বাষ্প বিরাজ করিতেছে। 
এ সকল হাইড্রোজেন পরমাণু ২১৮ সেন্টিমিটার 

তরঙ্গ-দর্ঘে;র যে রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া 

চলিয়াছে, তাহা রেডিও-টলিঙ্গোপ যঙ্থে ধর! 

পড়ে) 

আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা এক যুগান্তকারী 
আবিষ্ষার। মহাণুদ্ধকাঁলে জনৈক ডাচ বিজ্ঞানী 
এই সম্পর্কে ভবি্দ্বণী করিয়াছিলেন। পোলিশ 

বিজ্ঞানীরা তাহা অবলঙ্কন করিয়াই ছাঁয়াপথের 
গোপন রহস্য উদঘ।টন্ করিয়াছেন। ছায়াপথের 
যে অংশ মানুষ কোনদিন দেখিতে পাইবে না, 
ডাচ বিজ্ঞনীর| তাহার এমন বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা 
হয়তো] দীর্ঘকাল অবিশ্বাদ্য থাকিয়া যাইবে। 

প্রোফেমর লোভেল বলেন, ছাঁয়াপথের বাহির 
হইতে যে রেডিও-তরঙ্গ আনদিতেছে, সে সম্পর্কে 
আমার ধারণ॥ নক্গত্রপুঞ্জের পারস্পরিক সংঘর্ষ 
হইতেই উহাদের স্থষ্টি হইতেছে। ছায়াপথের 
চতুর্দিকে মহাশুন্য বিরাজ করিতেছে । তথাপি 
নক্ষত্রপুধ্ধের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা অস্বীকার 
করা যায় না। কেন না, এক একটি বৃহৎ 
নক্ষত্রপু্জ প্রতি সেকেণ্ডে ২ হাজার মাইল বেগে 
শূন্যলোকে ভামিয়৷ বেড়াইতেছে। 

লোভেল বলেন--আমার এই মতবাদ সম্পর্কে 
বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে বটে; কিন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তির বিপুল রহস্তের :দিক হইতে বিষয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ । 

৮ 

বিবিধ ৪৭ 

বিভিন্ন দেশে জনকল্যাণে পারমাণবিক 

শক্তির নিয়োগ 

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির বাবহার 

সম্পকিত সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জেনেভায় 

পারমাণবিক শক্তির ভব্যিং সম্পর্কে আলোচনা 

চালান। ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বুটেন, মাক্িন 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ক্যানাডার পারমাণবিক শক্তি 

ব্যবহারের যে আয়োজন চলিতেছে, সে সম্পর্কেও 

সমবেত পাঁচ হাজার বিজ্ঞানীকে জানানো হয়। 

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নোবেল 

পুরস্কারপ্র।প্ধ বৃটিশ বিজ্ঞানী স্তার জন কক্রুফটু। 
ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি 

হোমি ভাবা বলেন, ভারতে বিছ্বাৎ্ৎ উত্পাদনের 

পরিকল্পনা প্রণয়নের কালে পারমাণবিক শক্তি 

ব্যবহারের কথাটি যথোচিত গ্ররুত্ব সহকারে চিন্তা 

করিয়া দেখা হইয়াছে । কেন না, দেখ! গিয়াছে 

যে, ভারতের অর্ণিকাঁংশ অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তি 

হইতে বিদ্যুৎ উত্পাদনে যে ব্যয় পড়িবে, তাহা 

কয়লা হইতে বিদুৎ উত্পাদনের বায়ের প্রায় ঘমানই 
বলা চলে। 

সমবেত বিজ্ঞানীরা সকলেই মোটামুটি এই 
বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, হাইড্রোজেন বোমার 

এক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিদ্যা উৎপাদনে সাফল্য 

লাভ করিতে এখনও দীর্ঘদিন বিলম্ব রহিয়াছে। 

কিন্ত ইতিমধ্যে পাঁরমাণ'বক শক্তি হইতে বিছ্বাৎ 

উত্পাদনের চেষ্টায় কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন 

করা চলিবে না। | 

কিন্ত নম্মেলনের ভাইল প্রেসিডেপ্ট এবং 

সোঁভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক 

এমেলিয়ানোভ হাইড্রোজেন বোমার বিশ্ফোরক 

শক্তিকে কাঁজে লাগানে! সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী 
আশাবাদী রহিয়াছেন। তিনি বলেন, থার্ষো- 

নিউক্লিয়ার বা হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলন সাধনের 
জন্য এমন চুল্লী নির্মাণ করা সম্ভব, যাহ! জাহাজেও 

স্কাপন করা চলিবে। অবশ্ত ইহা এখনও 
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রহিয়াছে । এই সম্পর্কে 

কিন্তু নমন্যাটি সমাধানের 

পরিকল্পনার পধাছেই 
কাজ আরস্ত হয় নাই। 

যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

অধ্যাপক এমেলিয়।নে 5 পরে এক সাংবাদেক 

বৈঠকে বলেন, ভয়টেবিয়াম সাধারণ হাইড্রোজেনের 

তুলনায় দ্বিগুণ ভারী এবং ট্রাইটিয়াম তিন গুণ 

ভাবী । 

প্রথম যে থার্যোনিউক্িয়ার চুল্লী শিমিত হইবে 
তাহাতে ডয়টেরিঘাম-ট্রাইটিয়াম মিকৃচার ব্যবহার 

কৰা হইবে। এই দুইটি পদার্থের পরমাণুর মিলন 

ঘটাইবার হ্বগ্ত উহাদিগকে ৮ কোটি হইতে ১, 

কোটি ডিগ্রী (সেটিগ্রেড ) পধন্থ উত্তপ করিতে 

হইবে। আধুনিক ইপ্িনিয়াপিং বিজ্ঞান আমাদিগকে 

দেখাইয়া দিমাছে যে, এমন চুন্দী পিমনাণ সম্ভব যাহার 

প্রতি ঘনমিটার মুল পদার্থ হইতে লক্ষ লক্ষ বিলো- 

ওয়াট শক্তি বাহির হইয়া আমিতে পারে। 

পারমাণবিক চুী, জেট ইর্চিন ঝা অন্য কোন এক্তি 

উত্পাদন যন্্রেরে সে সামথ্য নাই । অতএব পার- 

কল্পনার দিক হইতে ভয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়াম চুলী 
নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু ফর।সী পাঁ্মাণবিক শক্তি 

সংস্থার অধ্যক্ষ অধ্যাপক পেপিন বলেন, অন্ততঃ 

বিশ বৎসরের মধ্যে থার্জোনিউক্রিয়ার বিছ্যুৎ 

উত্পাদন কারখান। স্থাপন সম্ভব হইবে না। 

মাকিন গুতিনিধি ষ্রেলার ও ডেভিস 

বলেন, আরও কিছুকাল হাইড্রোজেন শক্তি হইতে 

আমাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে; কিন্তু এক 

পুরুষের মধ্যেই আম।দিগকে পারমাণবিক শক্তি 

ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কেন না, 

আগামী ৫৭ বরের মধ্যেই আমেরিকার মজুদ 

জ্রালানী নিঃশেষিত হইয়! যাইবে। 
ভারতের বিছ্াৎ সরবরাহের পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়। 

ডাঃ হোৌঁমি ভাবা বলেন, ভারতে প্রচুর পরিমাণ 

থোরিক্সীাম রহিয়াছে । এই অবস্থায় পারমাণবিক 

শক্তি উত্পাদনের জন্ প্রথম দশ বংসরে যে মূলধন 

নিয়োগ কর! প্রয়োজন হইতে পারে, পরবতাঁ দশ 

[ ১২শ বর্ষ) ১ম সখ্য 

বৎসরে তাহা পরিশোধ করা যাইবে এবং যতদুঃ 
সম্ভব দ্রুততার সহিত বিছ্বাৎ উত্পাদন বাড়াইয়। 

তুলিবার পথ সুগম হইবে। কয়লার উত্পাদন 
বাড়াইন্া তোল ক্রমশঃই কঠিন ৪ বয়সাধ্য হইয়া 
উঠিনে। 

ক্লোরেল। মহা কাশ-যাত্রীর রক্ষা কবচ 

ভবিগ্যাতে যেসব মানুষ মহীশূন্যগামী ব্যোমযানে 

চ।পিয়া গ্রহান্তরে যাত্রা করিবে, তাহাদের প্রাণ- 

ধরণের ভন্য অক্সিজেন সরব্রাহের সমশ্তার সমান 

হইবে র্লোরেল। নামক একহুকার উদ্ভিদের 

সাহায্যে। 

র্লোরেলা একপ্রকার অতি ক্ষুদ্ধ ছত্রাক 

জাতীয় উত্তিদ--এত ক্ষুদ্র যে, সিকি আউন্স জলের 

মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ক্লোরেল! খাকিতে পারে। 

এই উদ্ভুদের একটি উল্লেখযোগা গুণ হইল 
এই যে, ইহা অন্তান্ত উদ্ভিদের চেয়ে ঢের বেশী 

প্রতবেগে বাতান হইতে কাবন ডাঁইঅক্সাইড 

শোষণ কধিয়। প্রান সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন 

ত্যাগ করে। সম্পৃনভাবে বাফুরোধক একটি কক্ষে 

একটি মানুষকে বাঅন্ত কোন প্রাণীকে যদ্দি বন্ধ 

কগিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই 

তাহার মৃত্যু ঘটবে অক্সিজেনের অভাবে। 
কারণ, মানুষ প্রাণী বাতাস হইতে এবং অন্যান্য 

অক্সিঙ্গেন গ্রহণ কৰিয়। কার্বন ডাইঅক্মাইভ ত্যাগ 
করে। কিন্তু সেই বাষুরোধক কক্ষে দি যথেষ্ট 

পরিমাণে ক্লোরেল। রাখিয়া দেওয়া যায় তাহ! 

হইলে মানুষের পরিত্যক্ত কার্বন ডাইঅক্মাইডকে 

ক্লোরেলা শোষণ করিয়া লইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অক্সিজেন ত্যাগ করিবে। আবদ্ধ প্রাণী এই 
অক্সিজেন তাহার নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ 

করিবে এবং কার্বন ডাইঅক্মাইড ত্যাগ করিবে। 
এই পারস্পরিক ক্রিয়য় প্রাণী এবং ক্লোবেলা 

বাহির হইতে কৌনরূপ বাতাস বা অক্সিজেনের 

সরবরাহ না পাওয়া সত্বেও সম্পূর্ণ সুস্থ থাঁকিবে। 
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এই ভাবেই আকাশ-যানে চাপিয়া ষে মাহ্ষ 

গ্রহাহ্থরে যাইবে তাঁহাকে বাযুৰোৌধক, তাপরোধক, 

চাপনিয়গ্রিত ও মহাজাগতিক-রশ্মিনিরোধক বক্ষে 

দিনের পর দিন এই ক্লোরেলা বচাইফ। বাখিবে। 

ক্লোরেলার খান্ঠ হইল কতকগুলি খনিজ লবণ। 

এই খ'নজ লবণের পরিমাণ কমাইস্সা-বাঁড়াইফা 

উাত্তদবিজ্ঞ'নী+ ক্লোরেলার গ্রেটিনের পরিমাণ 
শতকর! ৮ হইতে ৫৮ পর্যন্ত--অথাঁ নাত 

গুণে19 বেশী বাড়াইয়া তুলিতে সঙ্গম 

হইয়াছেন। আর একটি প্রঞ্িয়ায় ইহার চবির 

পরিমাণ শতবর। ৪ হইতে ১৫ পর্যন্ত বাড়ানো 

সম্ভব হইফাছ। গম অথব1 এ জাতীয় খান্য- 

শশ্য অপেক্ষা ক্লোরেলা ১২ গুণ বেশী শৌরশক্তি 

শোষণ করিয়া থাকে বলিয়া উহা অতি ভদ্রতবেগে 

বাড়িতে থাকে এবং সেই জন্যেই ইহার কার্বন 

ডাইঅকঝ্স!ইভ শোষণ কিয় অঞ্সিঞগেন ত্যাগ 

করিবার মতা এত বেশী। 

দেশান্তর জমণকারী মাছ 

পাথীর মত মাছও বিশেষ বিশেষ খতুতে হাজার 
হাজার মাইল অতিঞ্ম করিয়া এক সমুদ্র হইতে 

অন্ত সমুদ্রে গিয়। পড়ে। মাছের এই মাইগ্রেশন বা 
দেশান্তর ভ্র«ণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী মব্শ্ত-বিজ্ঞানী, 

সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও ভূতত্ববিদ্দের কাছে বিশেষ 

মূল্যবান। মাছের এই দেশান্তর যাত্া! সম্পর্কে 

তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার স্টিল সহরের 
ওয়াশিংটনের ফিশারী ইন্সটিট্যুট-এর কয়েকজন 

গবেষক কতকগুলি শ্তামন ম।ছের ( অনেকটা ইলিশ 

মাছের মত দেখিতে--ইপিশের চেয়ে পেট সক 

ও অপেক্গাক্ত লা) পাখপায় নম্বর ও 

ঠিকানা লেখ! প্রািকের টিকিট আটুকাইয়। 
প্রশাস্ত মহাপাগরে ছাড়িয়া দেন। টিকিটে একথাও 
লেখ। ছিল--যে ব্যক্তি এই মাছটি পাইবে, সে 
ধরি তাহা ওয়াশিংটন মহ্ম্য-বিজ্ঞান ভবনের 
কতৃপক্ষকে জানায় তবে তাহাকে নগদ পুরস্ক।র 

বিবিধ ৫৯ 

দেওয়া হইবে। সম্প্রতি খাঁবারোভম্কব-এর 
ক্রংস্নাইয়! জারিম| মংস্জবী সমবায়ের গ্রেগরি 

নামক একআজন জেলে ওখোটম্ক সমুদে উদ! নদীর 

মোহাঁনা হইতে বধেক মাইল ভিতরের দিকে এই 
মাছটি তাহার জালের মধ্যে পান। এই মাছটি 
কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া গ্রশাস্ত 

মহালাগর হইতে জাপান সমুং্রর উত্তরে ও বেগিং 
সমুদ্রের দক্ষিণপশ্চিদে এখনে আগিয়া 

পৌছাইয়াছিল। 

কুষ্ঠরোগের নূতন ওষদ 

সম্প্ররত টোকিওতে অনুষ্ঠিত ৭ম আস্তর্গাতিক 

কুষ্টরোগ বিশেষজ্ঞ সম্মেনে একটি নৃতন ওগধ 
আকারের কথ। ঘোষণ! কর হয়, যাহার সাহায্যে 

চিকিংসার সময় বিশেষভাবে হ্রাস করা সম্ভব 

হইবে বলিরা আশা করা যাইতেছে। পূর্ব 
ন!ইজেরিয়ার অন্তর্গত উজ্ভুয়াকোলি কুষ্ঠ চিকিৎসা 

গবেষণা কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ এফ. টি. ডেতী 

আলোচ্য ১ম্মেলনে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করেন। 

বুটেনের একটি ফার্ম উক্ত ওষধটি গ্রস্ত করিয়াছেন 

এবং ডাঃ ডেভী গত এপ্রল মান হইতে ওধধটি 

লইয়া পরীক্ষাকাধ চলাইতেছেন। 

গুঁষধটির নাম হইল--এটিহুল। ইহার একটি 

অদ্ভুত গুণ হইল এই যে, চামড়ার উপর ঘষিয়া 

দিলে ইহা কাধকপী হয়। গঁধধটির প্রস্ততকারীরা 

( ইম্পিরিয়াল বেমিক্যাল ইগ্ডাগ্রিজ) বলেন যে, 

বর্তমানে এটিম্থলই হইল একমাত্র জীবাণুনাশক 

ওউধধ, যাহা চামড়ার উপর ঘষিয়। দিলে দেহের 

ভিতরে গিয়া কাজ করে। 

ইম্পিগ্মিল কেমিক্যাল বলেন যে, বেশ কিছু 

কাঁল পরীক্ষাকার্ধ চালাইফা কিছুট। সাফন্য লাভ 

করিবার পর ইহার কার্ধকারিত। সম্পর্কে সৃম্পষ্ট 

ঘোঁধণা করা হইল। আশা কর! যাইতেছে যে, এই 
গুধধটি ব্যবহার বরিয়া রোগীর চিকিৎসাকাল বেশ 

কিছুটা কমাঁনে। সম্ভব হইবে। বর্তমানে যেখানে 
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রে!গীদের প্রায় দুই বখসরকাল পথক কবিয়। 

রাখিতে হয়, সেখানে এটিহ্বল ব্যবহার করিলে 

মাজজ তিনমাঁল পৃথক করিয়া রাখিলেই চলিবে 

আধুনিক চিকিৎদা-ব্যবস্থার ফলে বহু বুষ্ঠরোগীর 
রোগ নিরাময় করা সম্ভব হইতেছে বটে, কিন্ধ 

এখনও সারা বিশ্বে কুঠরোগাদের সংখা। হইবে প্রা 

৩০ হইতে ৫* লক্ষ । 

অভিনব খেল্ন।-মোটর গাড়ি 

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীর। একটি মজার 

খেল্না-মোটবগ।ড়ি তৈরারী করিয়াছেন। এই 
খেল্নাটিতে শ্পিং খুবাইয়। দম দিতে হয় ন। ইহার 

সহিত কোন ব্যাট।রি যুক্ত নাই, কিন্তু তব ইহা 

আপনা হইতেই ন্বচ্ছন্বে চপখেরা করে। শণু 
যরের ভিতরে খানিকট। আলে খাকিলেই হইল 

সাধারণ দিনের আলো! অথব যেকোন কুত্রিষম আলো । 

এই আলোই মে।টর গাড়িটিকে চালা ইয়া থাকে। 

এই খেল্না-গাঁড়িটির ভিতরে একটি খুব ছোট 
বৈছাতিক মোটর বপানো আছে এবং গাঁড়ির 

ছাঁদটি হইল খানিকট| ধোরন-পরমাখু মিশ্রিত একটি 

সিলিকন-ক্রিস্ট্া।ল প্লেট। এই গ্েেটটর উপরে 

আলো পড়িয়া যে বিছাতপ্রবাহের শ্ুটটি হয়, সেই 

বিছাৎই এ ক্ষুত্র মোটরটিকে চালাইয়া থাকে । তৃতীয় 

্গুটনিকের ভিতরে রক্ষিত শৌর-ব্াটারিগুলি 

যে ধৈজ্ঞানিক নিয়মে পরিচালিত, এই খেলনা- 

মোটর গাড়ির নিয়মও তাহাই। এই নিয়মে শুধু 
খেল্না-গাড়িই নহে, ছোট বৈছ্যাতিক পাখা কিছা 

ছোট একটি বেতার-সেটও চালানো যায়। যে 

পরিমীণ আলো এই শিলিকন প্লেটের উপরে পড়িবে 

তাহার শতকরা ১১ ভাগ আলোকশক্তি বৈহ্যাতিক 
শক্তিতে রূপান্তরিত হইবে। এক বর্গগজ গ্রেট 

প্রায় ১২* ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপার্দন করিয়া থাকে। 

ভূগর্ভষ্ছ সমাধিতে অমূল্য সম্পদ 

চীনে সম্রাট ওয়ান লি'র (১৫৭৩-১৬২০ খুঃ 

[ ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

অব) ভূগর্ভস্থ কবর খনন করিয়া মিং আমলের 

অমুল্য ধনচম্পদ পাওয়া গিয়াছে । ১৬ মাস খনন- 

কার্ধ চালাইয়া সমাধি-প্রাসাদের রুদ্ধ দ্বারটি 

খুঁজিয়া পাওয়। গিয়াছে । পূর্বেকার আমলে যি 

কেহ এই ধরণের চেষ্টা করিত তবে তাহার ও 

তাহার পরিনারবর্গকে সমাধি-ভূমির পবিত্রতা নষ্ট 

করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত । 
চীনের সহকারী সংস্কৃতি মন্ত্রী চেং চেন্তা স্বয়ং 

এই খননকাধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি 

বলেন, তুগর্ভস্থ প্রাসাদের তিনটি বৃহৎ ছার 

রুহয়াছে। '্রুতোকটি দ্বার অথণ্ড মার্বেল পাথরের 

তৈয়ারী। প্রত্যেকটি দার খুলিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 

দর হইতে বাংস্যধবনি হইতে থাকে । 
প্রাসাদের প্রধান কক্ষে মাবেল পাথরের 

তিনথান। আরাঁমকেবারায় ডাগনের চেহ।রা আঁকা 

রাহয়।ছে। উক্ত কক্ষেরই দূরতম্ প্রান্তে রহিয়াছে 

সমাট ও তাহার ছুই সমাজ্ঞীর শবাধার। মূল কক্ষে 
স্বণনিসিত মগ্যপাত্র, ভোজনপাত্র রহিয়াছে । মণি- 

মুক্তীথচিত একখানি তরবারীও রৃহিয়াছে। 

সমাঁটের যুদ্ধাজের মুল্য যেকত তাহা অন্রম!ন 

করাঁও সম্ভব নহে। দিকটেই ব্বর্ণ ও রৌপোর তাল 

বহ্য়াছে। 

সমাট ও সাম্রাজ্জীর শবাধার স্বর্ণথচিত মূল্যবান 
রেশমী বস্তবের দ্বারা শোভিত । ইহা ছাড়া রহিয়াছে _ 

মণিমাণিক্যগচিত পাঁনপাত্র, দক্ষিণ সাঁগর, ভারতবর্ষ, 

পিংহল ও তুরস্ক হইতে আনীত স্বর্ণালঙ্কার 
মিং রাজগোঠীর ওয়ান লি ১ বৎসর বলে 

শিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র ২১ বংসর 

বয়সেই তিনি তাহার সমাধিস্থল নির্বাচনের কাজে 
লাগিয়। যান। 

চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, লক্ষ 
লগ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ১ কোটি ৬* লক্ষ 

আউন্লেরও অধিক রৌপ্য ব্যবহার করিয়া এই 
সমাধি-প্রামাদ নির্নাণ করা হইয়|ছে। 

সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার বংশধরগণ 



জালুয়ারী) ১৯৫৭ ] 

এই এশ্বয, আড়ম্বর ও জাকজমকপূর্ণ ভূগর্ভস্থ সমাবি- 

ভূমিটি নির্মাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে 

যাহার কোন তুলনা নাই। আয়তনে উহা হয়তো 

মিশরের পিরামিডের তুলনায় ছে।ট, কিন্তু এশ্বর্ ও 

আঁড়বের দিক হইতে উহ অনেক শ্রেঃ। 

বেলুনযোগে আটলান্টিক অতিক্রমের প্রয়াস 

ডিউক অব এডিনবরাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনজন 

পুরুষ এবং একজন নারী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 

অবাধগতি বেলুনে আরোহণ করিয়া অটলা্টিক 

অতিক্রমের চেষ্ঠা করিবেন। নিছক বায়ুপ্রবাহের 

উপর নির্ভর করিয়া তাহার ক্যানাপী দ্বীপপুণধ 

হইতে আটলাপ্টিক মহাপাগর পাড়ি দিবেন। 

কেবল বাঘুপ্রবাহের উপর নিভর কিয়া 

ইতিপূর্বে কোন বেলুনই আটলাপণ্টিক অতিক্রম 
করিবার চেষ্টা করে নাই। হাওয়ায় ভাপিয়া 

চলিবার দিক হইতে ইহা গ্রথম উদ্ভম। 

৫৭ 

দীর্ঘজীবী মানুষ 

অবশেষে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী 

মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে । তিনি 
ইরানের ফেরুদানের নিকটবতা কলু সাও গ্রামের 
অধিবাসী । নাম-পসৈয়দ আলী সালেহী। বয়স 
১৯৫ বসর। এই কথা শুধু তিনিই বলেন না, 
সরকাগী কাগজপত্রেও ইহার সমর্থন মিলিয়াছে। 

মাত্র ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা এই মাটি জীবনে 
কোন দিন জুতা পরেন নাই। কোন দিন ধূমপান 
করেন নাই। মদ তিনি কোন দিন স্পর্শ ও করেন 
নাই। মাঝে মাঝে দু-এক কাপ চা তিনি পছন্দ 
করেন। কানে একটু কম শোনেন বটে, কিন্তু 

দৃষ্টিশক্তি তার আজও অটুট আছে। অন্থখ-বিশ্থথ 
কাকে বলে, তিনি জানেন না। একচোটে ১২ 

মাইল তিনি শচ্ছন্দে হাটিতে পাঁরেন। বলেন, হাতে 

কাজ না থাকিলে মন আমার ভাল থাকে না। 

জীবনে একবার শুধু তিনি গ্রাম হইতে বাহিরে 

বিবিধ ৬১ 

গিয়াছিলেন-সে ১৫৯ ব্সর আগেকার কথা। 

চাঁধীদের উপর জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে 

শহের দরবারে নালিশ করিবার জন্য ৩৬ বৎসর 

বয়সে তিনি ভেহারানে গিয়াছিলেন। আর কোথাও 

তিনি কেন দিন যান নাই-যাইবার ইচ্ছাও নাই। 

চারদিকে দুর'রোহ পর্বত, গভীর অরণ্য - সেখানে 

তাঁর নিভৃত পলীগৃহ--সেটিই তাঁর ভাল লাগে। 

যান্ত্রিক মস্তিক্ধ 

ব্যাঞ্চের হিশাব প্রস্তুত করিয়া তাহা টাইপ কর" 

ঠিকানা লেখা এবং আমানতকারীকে সে হিপাব 
জানাইয়া দেওয়।র জন্য পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক 

মন্তিফ রোম চালু হইয়াছে। 
যাহিক হিসাব রক্ষক ইটালীর সর্বত্র শাখা 

অফ্পিসমূহ হইতে টেপিপ্রিপ্টারযোগে প্রাপ্ত হিলাব 

বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণী বিগ্ান করে। প্রতি মিনিটে 

নয় লক্ষ সংখ্যা বা অঞ্ষর চৌম্বক ফিতার উপর 

লিপিবদ্ধ বরে এবং ইটালী, ফ্রান্স, ইংরেজী ব| 

আমাঁনতকারীর পছন্দমত যে কোন ভাষার তাহার 

হিসাব তৈয়ার করিয়া দেয়। 

যন্ত্রটির জন্য মাসে ৩২ হাজার ডলার ভাড়া 

দিতে হয়, কিন্তু পাচ ঘণ্টার কম সমযবের মধ্যে 

উহ! নয় লক্ষ আমানতকারীর হিলাব প্রস্তত করিয়া 

দিতে পারে। 

উইলে। গাছের শ।খ। দ্বার অস্হিভঙলের 
চিকিস। 

চীনের পরম্পরাগত ভেবঙ্জশাপ্রের প্রবীণ 

চিকিৎসক লিউ-তা-ফু উহানের পরম্পরাগত চীনা 

হাঁদপাতাঁলে উইলে! গাছের শাখার সাহাষ্যে একটি 

পায়ের গুরুতর অস্থিভঙ্গ কৃতকার্তার সহিত জোড়া 

লাগাইয়াছেন। পাঁচ মালব্যাগী চিকিৎস। ও 

বিশ্রামের পর রোগীকে শীদ্রই হাদপাতাল হইতে 

ছুটি দেওয়া হইবে। 

লিউ-তা-ফুর উইলো! শাখার সাহায্যে অস্থিতঙ্গ 



৬২ ভান ও বিজ্ঞান 

চিকিৎসার পদ্ধতি উহানের অন্যগ্ঠ হাসপাভালেও 
পরীক্ষিত হইয়াছে এবং যেসকল রোগীর শ্গেত্রে 
ইহ প্রয়োগ করা হইহাছে তাহাদের মধ্যে আস্থি- 
ত্র নৃতন ও পুরাতন বনু পূর্ন এ শিশু 
রোগী ছিল। শুধুমাত্র হাত ও পার অস্থিউঙ্গই 
নয়-- হাতের আঙ্গুল, পায়ের আহুল) দেহের মন্ধিস্থল, 
এমন কি-মেক্দণ্ডের অশ্ি-ভন্দণ বেনী ভাগ 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে নির।মূ হইয়াছে 

পশ্চিমী গরথ্ শিক্ষিত চিকিংমক ওঠ সকণ 
শ্েত্রে সাধারণতঃ ঝোগা শিঞ্জেন দেহ হইতে আহ 
লইয়া অথবা প্লাষ্টিক ও ধাতুর সাহাথো ৩ অস্থির 
যোগ সাধন কগিতে ০81 করেন। 

চিকিৎস| করিতে গেলে দঠবার অপ্পোপটার বিবার 
প্রয়োজন হয়। 

সাহায্যে 

সময় লাগে। 

পিউ তা-ঘুর পদ্ধতি আসলে চীনের পরদ্পরাগত 
ভেযগ্গশান্ম হইতেই সংগৃহত, যদিও ২০ ব্হখরের 
অধিককাল যাঁবং ইহার ব্যবহার হঘ নাই । গত 
বখ্র এই পদ্দতির পুনকদ্ধারের জন্য কমিউনিই 
পার্টি কর্তৃক উত্সাহিত হইয়া তিনি কতক ওনি 
কুবুরের উপর ক্তকাধতাম সহিত পঞ্গতটএ 
প্রয়োগ করেন। এই পঞ্চাততে উইলে। শাখাটিকে 
যথোপযুক্ত ভাবে চাচিয়া ভ অস্থি-গ সর্দে ঠিকমত- 
ভাবে স্থাপন কগিতে হয়। কিছুধিন পরে শাখাটি 
অস্থিতে পথ্ণিত হইয়া যায়। 

এই পদ্ধতিটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষার উঃ 
উহাদের জনম্থাঁন্থ্য বুরো একটি গবেধক কমি 
নিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমী শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা 
চিকৎ্সকগণও এই পদ্ধতি হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা 
বিশ্লেষণ করিতে সাহায্য করিতেছেন । 

পু 

এই পতিত 

ক্ষত-নিরামদেণ উঠলো এখার 
চি?২শার অপেক্ষা অনেক বেশ 

অধ শতান্দীকালের টিনে আবদ্ধ খাপ 
অবিকৃত 

বৃটিশ ফুড ম্যান্ফ্যাকচারিং ইপ্ডান্্িজ বিসাচ 
আযাসৌিয়েশনের লেবরেটরি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন 
যে, তাহারা একটি টিন হইতে ৫৮ বৎসরের পুরাতন 

| ১২শ বর্ষ, ১ম মংখ/ 

কিমান পুডিং লই] পরীক্ষা করিরা দেখিয়াছেন যে, 
তাহ এই দীর্ঘকাল পরেও সম্পূর্ন অবিকৃত রহিম্াছে। 

পিপার্চ কেমষ্ট জে. ডবলিউ. সেল্বি ১৮২৩ 

পালের এক টিন মাংস সম্পর্কেও এই ধরণের মত 

প্রকাশ কবরেন। একখত বখ্সরেরও অধিককাল 

পুর্বে হুমের অঞ্চল হইতে এই টিনটিকে লইয়। আদা 
হয এবং তাহ! এতকাপ এনডিনবরার একটি গৃহের 
এরা ঠেকশ।প কাজে ব্যবচার হইতেছিল। সম্প্রতি 
প্রীঙ্গার পর গান ঘাঁদ থে, এই টিনজাত মাংস 
সম্পূভাবে আবাএদুক্ত এবং খাগ্ হিলাবে তাহার 

€ 

$ অবস্থা মোটামুটি ভালই । 

সাপ।রণ সিকাশে নম্পর্িত গবেষণ। 

সাধারণ মধিকাশিপ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের 
উপাম সম্পকে বৃটিশ বিজ্ঞানীগণ এই পযন্ত যে সকল 
ব্যবস্থ] কিয়া আপিঘ়াছেন তাহা আশানুযাযী 
বলপ্রশ্ না হইলেও তাহারা এখনও এই চেষ্টা সমানে 
চালাই]! যাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ কর। 
যাইতে পাবে মে, চিকিংপকদের নিকট যাহারা 
চিকিংমর জন্য আপি খ|কে তাহাদের প্রায় এক- 
ঘমাংশ হইল সপিকাশির রোগী। সল্দ্বারীর 
কমন কোশ্ছ প্রিপাচ ইউনিট নামে যে প্রতিষ্ঠানটি 
১৯৪৬ সান হইতে এই রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্ধ 
চালাই আসিতেছে তাহার কতৃপক্ষ স্দীকাশি 
সংএশন্ত গবেষণার সাহায্যের জন্য ভলাটটিগার চাহিয়! 
এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। ভলাট্টিয়ারর। 
এই কেছ্ডে ১ দিনের জগ্ত “গিনিপিগ* হিলাবে 
কাজ কাঁপবে । আত পর্যন্ত এই আবেদনে ৬১০০ 
ভলাটিঘার সাড়া দিয়াছে । 

এই গবেবশার কাজ অনেকদূর অগ্রপর হইয়াছে। 
বুটিশ বিজ্ঞানশিক্ষা পরিষদ (যুক্তরাষ্ট্র, স্থইডেন ও 
ডেনমাকের বিজ্ঞানীদের সহিত এক সঙ্গে) জীবন্ত 
তত্তপ মধ্যে এমন কতকগুলি ভাইরাস উত্পাদন 
করিতে পারিয়াছেন যাহা অপাধারণ স্দকাশির 
কারণ বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাহ।দের 
গবেষণার এই ফল হয়তে। ভবিষ্যতে সাধারণ লি- 
কাশির ভাইরাস আফ্কিরেরও সহায়ক হইবে । 



জানুয়ারী, ১৯৫৯] 

পরলো কে ডাঃ জ্ঞান্চজআ্ ঘোষ 

ভারতীয় পরিকল্পন! কমিশনের সান্য ও 

কলিকতা বিশ্ববি্ঠালয়ের প্রাক্তন উপাঁচাধ দেশ- 

বরেণ) বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ ২১শে জানুমাবী 

বেঙ্গা ১১-৪৫ মিনিটে নিউ আ'লীপুরহ্থিত তাহার 

নিজস্ব বাসভবনে পরলো'কগমন করেন। মৃত্যুক।লে 

তাহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। 

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানচজ্জ ঘোষ 

১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। 

তাহার তৃক ঝাটি ছিল হুগলী জেলার আলমবাটা 

গ্রামে। তাহার পিত। ন্বর্গতং পামচন্দ্র ঘেষ 

কণ্টাউর ও অভ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। 
ডাঃ ঘোধ গিব্ডি হাই স্কুল ও কলিকাতার 

প্রেসিডেম্পী কলেজে শিক্ষা লাভ করন। তাহার 

পাপা” সত উই এ 

চু সঙ ॥ 

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 

ছাত্র-জীবন প্রথমাঁবধিই উজ্জল ছিল এবং 

বহু পুরস্কার, পদক ও বুত্তিলাভ করেন। 

সালে জ্ঞানচন্দ্র ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে প্রথম 

স্থান অধিকার করিয়া এপ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবাঁর পর প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এম-মি ক্লাসে 
ভরি হৃন। অনাধারণ মেধাবী ছাত্রটি শীঘ্রই 
আচার্ধ প্রস্ষু্চ্ত্র রায়ের প্রিয্ ছাত্র হইয়। উঠেন। 

তিনি 

১৯০৯ 

বিবিধ ও 

প্রত্যহ পন্ধ্যায় তিনি আচার্ধ রাছের সহিত . ভ্রমণ 

করিতেন। ১৯১১ সালে তিনি আই. এন-মি 

পরীল্গায় ওথ স্থান অধিকার কদেন এবং ১৯১৩ লালে 

তিনি বি. এমপি পরীক্ষায় রমায়নে প্রথম শ্রেণীর 

অন'পে সর্বোচ্চ স্থান লাঁভ করেন এবং ১৯১৫ সালে 

এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 

অরধক|র করেন। এই মকল পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি ও 

স্বর্ণপদক প্রাঞ্চ হন। পাঠ্যাবস্থায় পিতার মৃত্যু হওয়ায় 
তাহাকে আখিক অনটনের মধ্যে কাটাইতে হয়। 

এম. এস-পি পরীক্ষীয় ফল বাহির হইবার পূর্বেই 
১৯১৫ সালে স্যার আশুতোষ তাহাকে কালকাত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্স্থষ্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে 

রদায়ন শার্খের লেক্চারার নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে 

স্বর্গতঃ স্তার টি. এন. পালিত ও স্যার ঝাসবিহারী 

ঘোষের অথাজ্কুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 

গড়িয়। উঠিয়াছে। তিনি বিজ্ঞান কলেজে গবেষণ! 
করিতে থাকেন এবং ভারতে জড় রপায়ন-শাস্তে 

গব্ষেণাৰ অন্যতম পথিকৃৎ রূপে পরিচিত হন। 

এখন হইতেই তিনি শক্তিশালী ইলেক্ট্রোলাইট 

তব্ব প্রথম প্রচার করেন এবং তাহার এই তত্ব 

বিশ্বের সমগ্র বিজ্ঞানী সমাগের দৃষ্টি আকর্ণণ বৰে। 

নাছ) হেবার প্রভৃতি বিশিষ্ট রসাফন-বিগ্ঞানীর| 

তাহীর এই তত্ব মমর্থম করেন ও তীহাকে বিশেষ 

ভাবে অভিনন্দন জাঁনান। 

১৯১৮ সালে ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় 

হইতে ডি, এস-স ডিগ্রি লাভ করেন এবং পালিত 

বৃত্তি এবং প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তির সাহায্যে ইংল্য।ণ্ড 

যাত্রা করেন। তিনি কিছুকাল লণ্ডনে অধ্যাপক 

ডোঁনানের লেবরেটরিতে কাজ করেন। ১৯২১ 

সালে তিনি জাঁর্ষেণীতে যান। নেখাঁনে নাষ্ট ও 

হেবার প্রমুখ বিজ্ঞানীর! তাহার কার্ধাবলীর গ্রভৃত 
প্রশংসা করেন। অধ্যাপক নাট জ্ঞানচন্ত্রের 

গবেষণা সম্পর্কে জার্ধান ভাষায় একটি বক্তৃতা 
করেন এবং অধ্যাপক হেবার তাহার প্রবন্ধগুলি 

জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। 



৬৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৯২১ সালেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডাঃ 

ঘোঁষ নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বসায়ন 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ধ হন এবং ১৯৩৪৯ 

সাল পর্ন্ত এই পদে থ।কেন। ১৯২৭ সালে তিনি 

ঢাক বিশ্ববিষ্ভালঘ়ের ফ]াকাপিট 'অব সায়েম্দের 

ডীন নিযুক্ত হন। 

পধস্ত তিনি ঢাকা হলের প্রোভোষ্ ছিলেন। 

সালে তিনি ব্যাঙ্গালোর ইঙিয়ান ইনটিটিউট অন 

সায়েম্সের ডিবেকই্উরের পদ লাভ করেন এবৎ ১৯৪৭ 

সাল পধস্ত এ পদে থাকেন। 

এই সময়ে তিনি ভারত সরকারের শিল্প ও 

সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিমুক্ত 

হন। অতঃপর ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পরস্ 

তিনি খড়গপুবের ইত্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 

টেকনোলজির ডিরেক্টরের পদে অরিষ্ঠিত থাকেন। 

এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রধানতঃ তাহার উদ্যোগ ও কর্ম- 
গ্রচেষ্টায়ই গড়িয়া ওঠে। 

ডাঃ ঘোষ ১৯৫৪ সালে কলকাতা নিশ- 

বিদ্যালয়ের উপাচার্ধ পদে কৃত হন এবং ১৯৫৫ সালে 

তিনি এ পদ ত্যাগ করিয়া পরিকল্পনা কমিশনের 
সদন্ত হিসাবে যোগদান করেন। 

বিগত প্রায় ৪* বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ বা 

পরোক্ষভাবে ডাঃ ঘোষ গবেষণার সহিত সংযুক্ত 

ছিলেন। তাহার অধীনে ভারতে একদল বিশিষ্ট 

গবেষক-কমী গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোর প্রভাব, গ্যাসে 

রাসায়নিক ক্রিম়্ার কারিগরী ও তাত্বিক বিষয়ে 

(তিনি গব্ষেণ করেন। এই পথে গব্ষণ। 

চালাইয়! হাইড্রোকার্বন পিশ্থেপিসে ফিসার-ট্রোপক 

প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেন। দেশজ কাচামাল 

হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যাবশ্তক রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রস্তুত কার্ষে তিনি তাহার ছাত্র ও গব্ষেকদিগকে 
পরিচালিত করেন। ইহার ফলে আজ ভারতে 

১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল 

১৯৩৯ 

[ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ভারতীয় উপকরুণে বু রসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন 

কণা সম্ভব হইয়াছে । ব্যাঙ্গালোরের ইও্ডিগগান 

ইনিটিউট অব সায়েন্দে ডিরেকর হিসাবে কাঙ্গ 
করিবার মম নতন নৃতন দিকে তাহার কম 
প্রচেইা পরিচালিত হয়। তিনি সেখানে বিমান 

ইঞ্চিনীয়ানি', ধাতুনিগ্ঠা ও কম্বাস্ন ইঞ্জিনীয়ারিং-- 

এই ঠিনটি সম্পূর্ণ নৃতন বিভাগ খোলেন। 
অপ্যাগক জে. এন. মুখাজি ও অধ্যাপক এপ, 

এস, ভাটনগরের মহিত ১৯২9 সালে তিনি ভারতীয় 

রলাঘ়ন সমিতি গঠন করেন এবং এই সমিতির 

সভাপতি ভন। ১৯২৫ সালে তিনি বারাঁণলীতে 

ভাপতীপ্ন বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার 

সভাপতিত্ব করেন। ল।হোরে ১৯৩৯ সালের 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনিই ছিলেন মূল সভাসতি। 
১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার 

গবেষণ| সঙ্গদ্ধে অধরচন্র মুখাঙ্গী মেমোরিয়াল 
বক্তা দেন। 

১৯৪9-৪% সালে ভারতের মে ঠব্জ্ঞানিক 

গ্রুতিনিপি দল বৃটেন) আমেরিকা ও ক্যানাড। 

পরিদর্শন করেন, ডাঃ ঘোষ তাহার অন্যতম সদশ্য 

ছিলেন। ১৯৪৬ সালে লগ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার 

সায়েন্স কনফারেন্সে এব ১৯৪৯ সালে প্যারিসে 

ইউনেক্জোর সাধারণ পরিষদের সভায় ও লেক 

সাক্সেসে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বাষ্ট্- 
পুঞ্ের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য 

হসাবেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। 

১৯৪৩ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন। 

ডাঃ ঘোষ বৈজ্ঞানিক হইলেও তাহার প্রতিষ্ঠান 

পর্চিলনার দক্ষতাঁও উল্লেখযোগ্য । বিশ্ববিগ্যালয়ে 

তাহার চেষ্টায় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। 
দিবাভাগে ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের জন্ত পাঠ-ভবন 
তাহারই পরিকল্পনা । কলিকাতায় এরূপ তিনটি 
পাঠ-ভবন আছে। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
সদস্য ছিলেন। 

সম্পাদক--ভ্রীগোপালচক্দ্র ভট্রাচাধ 
ঞদেবেজ্রনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, জাপার দারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা৷ লেন, কলিকাতা হইতে গ্রকীশক কতৃক মুক্সিত 



গম $ বিন 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ছি খা 

অনন্তের পরিভাষা 
শ্রীদেবত্রত চ্যাটাজি 

অনন্ত বা [19015 কাকে বলে তা নিয়ে শুধু 

সাধারণ লোকই নয়, অনেক গণিতজ্ঞও মাঝে মাঝে 

ভুল করে বসেন। সাধারণতঃ বলা হয় 

৯» ০০ ( অনন্ত ) 

কিন্তু এট সম্পূর্ণ ভূল। একটা উদাহরণ দিলেই 
ব্যাপারট! পরিষ্কার হয়ে যাবে। 

মনে করুন, আপনার কাছে একটা চকোলেট 

আছে। আপনি যদ্দি অর্ধেকটা করে দেন তাহলে 

ছুজন ছেলেকে চকোলেট দিতে পারবেন। তেমনিই 

ষর্দ $ করে দেন তাহলে আপনি চার জনকে 

দিতে পারবেন। যদি হইত করে দেন তাহলে 

১০০ জনকে দিতে পারবেন। 

মনে করুন, ওটাকে আপনি ১০১* টুক্রা 
করে ফেলেছেন। তখন ১০১* ছেলেকে আপনি 
চকোলেট দিতে পারেন। অর্থা৭ আপনি 
চকোলেটটাকে যত ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে 

পারবেন তত বেশী সংখ্যক ছেলেকে দিতে 
পারবেন। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাত্তেই চকোলেটটা 
শেষ হয়ে যাবে। 

এবার ধরুন, আপনি প্রত্যেক ছেলেকে শুন্য 

(2০০) অংশ করে চকোলেট দিচ্ছেন। কতজন 

ছেলেকে আপনি চকোলেট দিতে পারবেন? 

ছেলের সংখ্যা যতই হোক না কেন, আপনার 
হাতের চকোলেটের কণামাত্রও খরচ হবে না। 

স্থতরাং ৯ এর অর্থ কি? সহজ ভাষায় বলতে 

গেলে এর কোন অর্থ নেই। 

কিন্তু [10105 বা অনস্তের অর্থ আছে। 

যখন আপনার চকোলেটটি এত ছোট করে 

ফেলবেন যার চেয়ে ছোট টুকৃরার কল্পনাও করা 

যাবে না, ভখন কতজন ছেলেকে চকোলেট দিতে 

পারবেন? তখনই ছেলের সংখ্যা অনস্ত হয়ে 

দাড়াবে । কেন না, আপনি তখন এত অধিক 

সংখ্যক ছেলেকে চকোলেট দ্বিতে পারবেন যার 

কল্পনাও কর! যাবে না। 
ক্যাণ্টর অনস্ত বা [75010-র অন্য একটি 

পরিভাষা দিয়েছেন। সেটা বলতে গেলে আগে 

সেট (52) আর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে 

হবে। 

কতকগুলি একজাতীয় বা একগুণবিশিষ্ট, বন্ধ 

সমটিকে সেট বলে। যেমন-হাতের পাঁচটা 



৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

আঙুল একট! সেট । একটা রলাশ৪ 'একট। সেট্। 

সেট্-এর বস্কগুলিকে তার 712776176 বা মূল বলে। 
কোন সেটের অংশকে সাব-সেট বলে। যেমন 

ধরুন, একট! ক্লাশে বারো জন ছাত্রী আর আঠাশ 

জন ছাত্র আছে। এখন ক্লাশ একটা সেটু। কিন্ত 

এ বারে! জন ছাত্রী মিলে একটা সাব-স্ট্ তৈরী 

করেছে এবং আঠাশ জন ছাত্র মিলে আর একটা 

সাব-সেট তৈরী করেছে। 
দুটা সেটুকে সমক্ূপ (51071191) বলে যখন 

একটির প্রত্যেকটি মূলের জন্যে অন্য সেটে একটি 

জুড়ী মূল পাওয়া যাবে। ইংরেজীতে একে বলে 

00175 ০০ 

বাংলায় বল! যেতে পারে জুড়ী। 

একট! উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্ার 

ইয়ে যাবে। ধক্ুন, একটি নগরে কোন পুরুষেরই 
এক জনের বেশী দ্বী নেই এবং কোন মেয়েরই 
একজনের বেশী ম্বার্মী নেই। যখন এ নগরের 

সমত্ত বিবাহিত পুরুষেরা একট!1 সেট তৈরী করবে 

এবং সমত্ত বিবাহিত মেয়েরা আর একট সেট 

তৈরী করবে, সেই দুই সেট হবে সমরূপ। কেন না 

পুরুষ সেটের প্রত্যেক মূলের, অর্থাৎ প্রত্যেক 

বিবাহিত লোকেরই একটি জুড়ী বিবাহিতা মেয়েদের 

সেটে পাওয়া যাঁবে। সেইরূপ প্রত্যেকটি বিবাহিতা 

মেয়ের একজন স্বামী পুরুষ-সেটে পাওয়া যাবেই । 

ক্যাণ্টর সমরূপ সেট দিয়েই সংখ্যার পরিভাষা 

দিয়েছেন । ধযেমন--কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ভাইস চ্যান্দেলার। তাঁকে দিয়ে কটা সমরূপ সেট 

তৈরী করতে পারা সম্ভব? মাত্র একটাই। 

সেইরূপ কোন কলেজের প্রিন্সিপাল বা কোন 

প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী--এরা সবাই মাত্র একটি করেই 
সমবূপ সেট তৈরী করতে পারেন । এইরূপে ১-এর 

পরিভাষা দেওয়া হলো 

ধরা যাক, যমজ ছেলে। এর কটা সমরূপ 

সেট তৈরী করতে পারবে? নিশ্চয়ই দুটা। এইরূপে 
২-এর পরিভাষা দেওয়া! হলো। 

0170 ০09:1651901)001)0৩-- সরল 

( ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

সেইরূপ স্বামী, প্পী ও প্রথম সম্তানে তিনটি 

সমরূপ সেট তৈরী করতে পারবে । এই হলো ৩-এর 

পরিভাব|। 

একটু চিন্তা করলেই অন্যান্য সংখ্যার পরিভাষা 
বের কর] যাবে। এখন আপা যাক অনন্তের 

পরিভামায়। 

ধর] যাক, 4 আর 3 ছুটা সমরূপ সেট; 

অর্থাৎ 4-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী 8-তে এবং 
[-এর প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী &-তে পাওয়া যাবে। 

এখন মনে কনা যাক--0) 8-এর একটি সাব-সেট্। 

যর্দি 3 [911)160 বা সীমিত সেট হয় তাহলে ০ 

নিশ্চয়ই 7-এর চেয়ে ছোট হবে। তখন 93 এবং 

0 কখনই সম্রূপ হতে পারবে না। স্তরাঁং 0 

এবং & সমরূপ হবে না। 

কিন্তু যদি £ আর 0 সমরূপ হয়, অর্থাৎ &-এর 

প্রত্যেকটি মূলের জুড়ী ০-তে এবং 0-এর প্রত্যেকটি 
মূলের জুড়ী তে পাওয়া যায় তখন £-কে বলা 
হবে একটি অনন্ত বা 100166 সেট । তখন ৪ 

এবং ০-কেও অনন্ত বা 1000166 বলা হবে। 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা আরও একটা 

ফল ধের করতে পারি। ]-কে অনস্ত সেট তখনই 

বলা হবে যখন [-এর সাব-সেট [? এবং [ সমরূপ 

হবে। 

এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে । এক ইউনিভাসিটির 
ফাঁকাঁন্টি অব আটসের মেঘ্বারদের মিটিং ছিল 

১লা এপ্রিল। ভুলক্রমে এ ইউনিভাগিটির রেজিষ্টার 
এ দিন একই সময়ে ফ্যাকাঁ্টি অব সায়েন্সের 

মিটিং করবার অনুমতি দ্িলেন। উভয় 

ফ্যাকাঁন্টিতেই মেম্বারের সংখ্যা ছিল অনস্ত। 

কিন্ত মেশ্বীরদের বসবার জন্যে একটি মাত্র হল 

ছিল। এ হলে অনস্ত চেয়ার ছিল। ভুল যখন 

রেজিষ্ীর বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে 

গেছে। তার মাথায় তো বজ্রাঘাত! অনন্ত 

মেম্বারদের তিনি বসতে দেবেন কোথায়? অন্ত 

লোককে “এপ্রিল ফুল” কর বিপজ্জনক ৫বকি ! 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

অনেক ভেবে শেষে তিনি গেলেন গণিতের 

প্রধান অধ্যাপকের কাছে। তিনি সবকিছু শুনে 

মুছ হেসে বললেন--কুছ. পরোয়া নেই । এক্ষনি 
চেয়ারগুলিতে নম্বর লাগিয়ে দ্রিন। তারপরে 

ফ্যাকান্টি অব আর্টসের মেষ্বারদের জোড় নম্বরের 

চেয়ারগুলিতে এবং ফ্যাকাট্টি অব পায়েন্সের 

অনন্তের পরিভাষ। ৬৭ 

মেম্বারদের বেজোড় নম্বরের চেয়ারগুলিতে বসতে 
বলবেন। জোড় নম্বরের চেয়ারগুপি একটা অনস্ত 
সেটু ঠতরী করবে এবং বেজোড় নম্বরের চেয়ার. 
গুলি আর একট অনন্ত সেট তৈরী করবে। 
কাজেই উভয় ফ্যাকাপ্টির মিটিংই ভালভাবে হয়ে 
যাবে। 

পাইপমোবাইল নামক এই অদ্ভুত যন্ত্রটর সাহায্যে ভূগর্ডে পাইপ বসাইবার 
কাজ আত সহজে সম্পন্ন হয়। সাতটি গুডইঘ়ার টায়ারের উপর স্থাপিত 

৮* টন ওজনের এই যন্টি ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। 



কালের বন্ধন 

প্রীকমলকুষ্ণ ভ্টা চার্ধ 

বন্ুদ্ধরায় প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই 

মান্ষ দেখে এসেছে-বাত্রির অন্ধকার দূর করে 

সারা আকাশ আলোকিত করে পুবে দেখা দের 

ভোর বেলাকার রাও! স্থ্য। ক্রমে সুধ মাথার উপরে 

চলে যায়। তারপর পশ্চিম আকাশে নেমে আসে 

এবং পশ্চিমের মেঘম্ডিত আকাশকে বিচিত্র বর্ণ- 

স্থযমায় বঞ্চিত করে বিদায় নেয়। সন্ধ্যার তরল 

অন্ধকার ধীরে ধারে গাঢ় হয়ে আসে। কোন 

ঝাজিতে ঠাদ দেখা দেয়, কোন রাত্রিতে একে- 

বারেই নয়। এভাবে স্থধের ওঠা ও অন্ত যাওয়। 

মনুষের মনে দিবারাজ্ির ধারণ| জন্মিয়ে দিল। 

পর পর ছুটি পুিমার চাদ মাসের ধারণ! হষ্টি 
করলো । চাষের কাজ যখন মানুষ সুরু করেছে 

তখন থেকেই খতৃ-বৈচিত্র্যের দিকে তার নজর 
পড়তে আরম্ভ হলো। সন্ধানী দৃষ্টির কাছে 

সহজেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিভিন্ন খতুর মধ্যে শুধু 
পার্থকাই নয়, মিলও রয়েছে যথেষ্ট--গ্রীত্ম, বর্ষা, 

শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসস্ত একের পর এক আসছে--- 

বস্ত শেষ হয়ে আবার গ্রীষ্মের স্থরু। 

পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ড ঘূর্ণনের ফলে দিবা- 
রাত্রির সি হচ্ছে--এটি পৃথিবীর আহক গতি। 

পৃথিবীর একটি বাধষিক গতিও আছে। বৃত্বীভাস 

পথে পৃথিবী সুধের চারদিকে বছরে একবার ঘুরে 
আসছে। কক্ষপথের তলের সঙ্গে পৃথিবীর 

মেরুদণ্ড একট। নিদিছ্ কোণ করে আছে। এই 

কোণের পরিমাপ হচ্ছে ৬৬৫০ ভিগ্রী। পৃথিবীর 

বাধিক গতির ফলে এবং এ কোণের দরুণ বিভিন্ন 

খতু-বৈচিতেঃর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে । মনে 

হচ্ছে ষেন আকাশের তারাগুলি বছরে একবার 

করে ঘুরে ফিরে আসছে পূর্বের জায়গায়। উত্তর 

আকাশের সপ্তষিমগুল প্রতি মাসে পূব থেকে 

পশ্চিমে লরে যাদু, এক বছর পরে আবার ফিরে 

আসে একই জায়গায়, একই সময়ে । উত্তর 

আকাশের পরপভারা কিন্তু একই আ।য়গায় দেখা যায় 

রারের যে কোন সময়, যেকোন মাসে। এরূপ 

হওয়ার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর মেরুদও যদ্দি বাড়িয়ে 

দেওয়া যায় তবে তা ফ্রবতারাকে স্পর্শ করবে। 

অর্থাৎ মেরুদগডটি ঞ্ুথতারার দিকে মুখ করে আছে। 

যার] দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় 

চিলি ও আর্জেটিনিয়ায়, অর্থাৎ বিষুব রেখার দক্ষিণে 

বাস করে, তাদের পক্ষে উত্তর আকাশের প্রব্তার! 

দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য দক্ষিণ আকাশেও আর 

একটি প্রবতারা দেখতে পাওয়া যাঁয়। 

সময় সম্বন্ধে মান্থষের ধারণা বহু প্রাচীন। 

দিনের আকাশে সর্ষের আর রাত্রির আকাশে 

তারার অবস্থিতি থেকে সময়কে ভাগ করে বলে 

দেওয়া সম্ভব ছিল প্রাচীন কালেও । সুর্য ও তারাকে 

ঢেকে ফেলে মেঘ ও কুয়াশ! মাঝে মাঝে গোল 

বাধাতো। এই অন্থবিধা দূর করবার জন্যে ঘড়ির 

আবিষ্কার হলো। প্রাচীন ব্যাবিলনে সর্বপ্রথম 

স্্য-ঘড়ি ও বালি-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল । 

ঘড়ি আবিষ্কারের পর কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে 

মানুষের মনে স্প৪&তর ধারণ জন্মে গেল। মনে 

হলো, প্রতিটি মুহূর্ত বয়ে চলছে--সময়ের গতিতে 

একটুকুও বিচ্যুতি নেই, নেই কোন বাহক প্রভাব । 
কালের গতি অপ্রতিহত। নদীর শোত শীতে 

ক্ষীণ হয়ে আসে, বর্ষায় হয়ে ওঠে ছুর্ম। কাল- 

শ্লোতে শীত নেই, বর্ধা নেই--একই গতিতে তা 

চিরপ্রবহমান। 

কালের গতিকে প্রভবান্বিত করবাঁর জন্তে চেষট৷ 
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হয়েছিল অবস্তা । এ চেষ্টা করেছে যাছুকরেরা আর 

কল্পনাবিলানী লেখকের দল। যাঁছুকরেরা ভেক্কি 

দেখিয়েছেন-লেখকেরা তাঁদের লেখায় মানুষের 

স্বপ্রকে সফল করবার উদ্দেশে কাল্পনিক কলের 

বণন] দিয়েছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিজ্ঞানীদের 

মনে কাল সম্বন্ধে কিছু সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। 
তারপর ১৯৫ সালে ছাঁব্বিশ বছরের যুবক আইন- 

্টাইন--শ্বান ও কাল সম্দ্ধে আমাদের প্রচলিত 

ধারণ একেবারে ব্দলে দ্িলেন। আইনষ্টাইনের 

মতবাদ এরূপ ক্রাস্তিমালক যে, কথিত আছে, 

গ্রকাশিত হওয়ার প্রথম বছরে সারা পৃথিবীর মাত্র 

১২ জন এ মতবাদ সম্বদ্ধে সম্যক ধারণ। করতে 

পেরেছিলেন--অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এর তাৎপর্য 

বুঝে উঠতে পারেন নি । কেউ কেউ আইনষ্টাইনকে 
পাগলও বলেছিলেন । 

একেবারে স্থির হয়ে কিছুই নেই, অন্ততঃ আজ 

পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি। প্রতি সেকেণ্ডে চাদ 

এক কিলোমিটার (৮ কিলোমিটারে ৫ মাইল) 

গতিতে পৃথবীকে প্রদক্ষিণ করছে। যে পৃথিবীতে 

আমর] চলাফেরা করছি সেটাও নিজের মেরুদণ্ডের 

উপর ঘণ্টায় হাজার মাইলের বেশী বেগে 

( ব্ষিবরেখার কাছে ) ঘুরছে, আর সুর্ধের চারদিকে 
বৃত্তাভীন কক্ষপথে সেকেণ্ডে ২০ মাইল বেগে ছুটে 

চলেছে। স্র্য আবার তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে 

সেকেণ্ডে ১৩ মাইল বেগে ছুটছে। যে নক্ষত্র- 

মণ্ডলীতে সৌরজগৎ অবস্থিত তার গতিবেগ হচ্ছে 

ছায়াপথের তুলনায় সেকেণ্ডে ২০* মাইল। শদূর 

নক্ষত্ররাজ্যের তুলনায় এই ছায়াপথ আবার ছুটছে 
১০০ মাইল বেগে। 

এই চলমান জগতে একেবারে স্থির ষখন কিছু 
নেই, তখন একেবারে চরম স্থির বলেও কিছু 
থাকতে পারে না। আইনষ্টাইন বললেন, একেবারে 
চরম সময় বলেও কিছু নেই--একমাত্র আলোকের 
গতি অন্য কোন বস্তর উপর নির্ভরশীল নয় বলে 

কালের বন্ধন ৬৪ 

এক অক্ষয়রূপে বিরাজিত। স্থানের রূপ বদ্লাচ্চছ। 

তেমনি বদলাচ্ছে কালেরও চেহারা । এক ও 

অদ্বিতীয় নয় কাল, বিচিত্র প্রকৃতিতে সে বনুরূগী। 

মেরুদণ্ডের উপর বুর্ণনের ফলে পৃথিবীতে 

দিবারাঞ্রি হচ্ছে, আর সখের চারদিকে ঘোরবার 

ফলে হচ্ছে বছর । পৃথিবীর দিন ঘণ্টার অঙ্পাত্তে 

সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিন ও বছরের হিসাব 
দেওয়া হলো-- 

গ্রহের নাম দিনের পরিমাণ বছরের পরিমীপ 

১। বুধ ৮চ দিন ৮৮ দিন 

২। শুক্র ২০ দিন ২২৪,.৭ দিন 

৩। পৃথিবী ২৩ঘ. ৫৬ মি. ৪ মে. ৩৬৫.২৫৬ দিন 
৪। মঙ্গল ২3১ ঘ. ৩৭ মি. ২৩ সে. ৬৮৬.৯৮ দিন 

৫| বৃহস্পতি ৯ ঘ. ৪৩ মি. ৪,৩৩২৫৭ দিন 

৬। শনি ১০ ঘ ২৬মি, ১০১৭৫৯,২৭ দ্রিন 

৭। ইউরেনাস ১০ ঘ. ৪২ মি. ৩০১৬৮৫.৯৩ দিন 

৮। নেপচুন ১৫ ঘ. ৪৮ মি. ৬০,১৮৭.৬৪ দিন 

৯। প্লুটো ? ৯০১৪৭০.২৩ দিন 

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রহে দিন বা বছরের 

পরিমাপ আমাদের পৃথিবীর মত নয়। বুধ গ্রহে 

দিন এবং বছরের পরিমাপ এক, ৮৮টি পাধিব 

দিনের সমান। বুধে থাকলে আমাদের সময় 

সম্বন্ধে যে ধারণ] হবে, পৃথিবীতে থাকলে তা হওয়া 

সম্ভব নয়। পৃথিবীর খতু-বৈচিত্র্য এবং নক্ষত্র- 

সমূহের বাধিক গতি ও অন্ান্য গ্রহে একরূপ হবার 
কথা নয়। বুধে একদিনেই বিভিন্ন খতুর লক্ষণ 
দেখা যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতার এ কিন্তু 

ঘোরতর পরিপন্থী । আবার ইউরেনাল, নেপচুন 
বা প্রটোতে এক বছর বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে 

পরম সৌভাগ্য। 
কাল তাই বিভিন্ন স্থানে অভিন্নরূপে প্রকাশিত 

নয়। কালের বূপবৈচিত্র্য আরও প্রকট হবে যদ্দি 
নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা ষায়। সৌর- 
জগতের নিকটতম তারকা থেকে পৃথিবীতে আলো 

পৌছাতে লাগে চার বছর। আজ আমর! যে 
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আলোতে এ তারাটিকে দ্রেখছি -পেই আলো চার 

বছর আগে এ তার! থেকে যাত্রা স্থরু করে আজ 

পৃথিবীতে এসে পৌছালো। আমাদের কাছে যা 
বর্তমান মনে হলো, তরাটির কাছে তা হচ্ছে 

অতীত কাল। 

তাই স্থানের বন্ধন এড়াতে পারে নি “কাল”, 

কালের বন্ধনও কাটাতে পাবে পি স্থিন'। স্থান 

বাদ দিয়ে নয় কাল, কাপ বাদ দিয়েও নয় স্থান। 

আইনষ্টাইন গাণিতিক উপায়ে আরও দ্রেখালেন 

যে,ক নামক বস্তর আপেক্ষিক গতি যদি খ নামক 

বন্তর তুলনায় বেশী হয়, তবেক বন্্রতে স্বাণ ও 

কালের সঙ্কোচন ঘটবে। ধর] যাক, ক-এর আপেন্ষিক 

গতি হচ্ছে ৮, আর 'আপোকের গঠি হচ্ছে ০ 

(গ্রতি সেকেপ্ডে ১৮৬,০০০ মাইপ বা ৩১,০০১০০ 

কিলোমিটার ) আর খ-এর অতিবাহিত সময় যগন 

€খ, ক-এর অভিবাঠিত সময় হচ্ছে ক 1 আইন- 

ইটাইনের মতে (০ ৯/1-%5/08 থে] 

এই সমীকরণের নাম হচ্ছে 1,09101702711015- 

60110001017 বা লরে বিবতন। [ক-এর পরিমাণ 

ক-এর গতির দিকের উপর নিররশীল নয়। সরল 

বা সপিল যে কোন পথ ধরে চলুক ক, যদি খ-এর 

তুলনায় তার আপেক্ষিক গতি ৮ হয় তবেই উপরের 

শুত্রটি খাটবে। এবার আমরা এ স্থৃত্রটি নিয়ে 

আলোচন। করবো। 

১। ধরা যাক, বাম বসে আছে, আর শ্বাম 

ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে হেটে চলেছে। 

শ্টামের ঘড়িতে এই হাটবাঁর দরুণ ১ সেকেণ্ড কম 

(রামেরঘাড়র তুলনায়) যেতে লাগবে ৩৮১০৯ 

ব্ছর, অর্থাৎ ৩০০ কোটি বছর। তেজক্ষিয় পদার্থের 

বিকিরণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা অন্থমান করেন 

যে, আমাদের পৃথিবীর স্থষ্টি হয়েছিল ২০০ থেকে 
৩৫০ কোটি বছর পূর্বে। পৃথিবীর সেই স্থষ্টির 
গোড়া থেকে যদি কখনও ন1 থেমে শ্যাম চলতে 

আরম্ভ করতো ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে তবে 

[১২শবর্ষ, ২য় সংখ্যা 

চলবার দরুণ আজ তার ঘড়ির সঙ্গে রামের ঘড়ির 

তফাৎ হতে ১ সেকেগু। 

২। রাম বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। আর 

শ্যামের রেলগাড়ী ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ১০০ কিলো- 

মিটার বেগে। শ্রামের রেলগাঁড়ী ষদি এমনি ছুটে 

চলে অশিশ্রাস্তভাবে ৭৫ লক্ষ বছর তবে রামের 

খডিবু সঙ্গে শ্যামের ঘড়ির সময়ের তফাত হবে মাত্র 

এক সেকেওু। 

৩। বাম মাটিতে দঈ।ড়িয়ে রয়েছে, আর শ্তাম 

জেট বিমানে ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার 

গতিতে আকাশ পরিক্রমায় ব্যস্ত। রাম ও 

শামের ঘড়িতে এক সেকেও্ড তফাতের জন্যে ৭৫ 

হাঁজার বছর শ্ট/মকে একটানা জেট বিমান ছুটিয়ে 

চলতে হবে। 

৪| রাম বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের নিকট বনে 

শুনছে বীপ্ বীপ, শব্দ, আর শ্যাম স্পুুনিকে চড়ে 

পৃথিবীর চারধিক বেইন করে আসছে সেকেও্ডে 

৮ কিলোমিটার বেগে । ৯০ বছর যদি হাম এমনি 

স্পুটনিকে ঘুড়ে বেড়ায় অবিআ্ান্তভাবে তবে বাঁম 

€ শ্যমের ব্যবধান হবে মাত্র এক সেকেও। 

৫। শ্াামের রকেট সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার 

বেগে পুখিনীর মাধ্যাকর্ণ শক্তির বাঁধা অতিক্রম 

করে চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহের অভিমুখে ছুটে চলেছে। 

এই বেগে ঘি শাম চলে ৪০ বছর, তবে তার ঘড়ির 

সঙ্গে রামের ঘড়ির সময়ের ব্যবধান হবে মাত্র এক 

সেকেও। 

৬। বর্তমনে পরিকল্পিত ফটোন রকেট চড়ে 

চলেছে শ্তাম। তাঁর গতিবেগ হচ্ছে সেকেগ্ডে 

১, ৬১,০০০ মাইল। যাত্রার স্থরু থেকে ছু" ঘণ্টা 

যখন রামের ঘড়িতে, শ্তামের ঘড়িতে তখন 

মাত্র ১ ঘন্টা। পৃথিবীতে রামের ৫* বছর কেটে 

গেছে, অথচ শ্যাম রকেটে কাটিয়েছে মাত্র ২৫ 

বহর । 

৭। বর্তমানে ফটোন রকেটের সর্বোচ্চ গতি 

ধর! হয় ১৭১,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। এ 
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রকম দ্রুতগতিতে যদি যাওয়া যায় তবে পৃথিবীতে 

যখন ১০* বছর, রকেটে তখন মাত্র ৪৩ বছর। 

৮। যদি ফটোঁন রকেটের গতি আরও একটু 

বাড়িয়ে দেওয়া ধায়, অর্থাৎ আলোর গতির শতকরা 

৯৯ ভাগ করা বাদ ( সেকেণ্ডে ২, ৯৭, ০০০ কিলো - 

মিটার ) তবে পৃথিবীতে যখন ১০০ বছর, বুকেটে 

তখন মাত্র ১৪ ব্ছর। 

উপরের উদাহরণগুলি থেকে সহজেই বুঝা 

ষায়- 

১। শ্যামের গতিবেগ যখন আলোকের গতির 

তুলনায় অতি নগণ্য তখন শ্তাম ও রামের সমযষের 

ব্যবধান অতি তুচ্ছ। ২। কিন্তু যখন রামের 

তুলনায় শ্তামের আপেক্ষিক গতি আলোর গতির 
নিকটে পৌছায়, তখন সময়ের ব্যবধান ক্রমশঃ খুব 

বেশী হয়ে পড়ে। আজ যখন চাদে যাওয়ার কথা 

হচ্ছে, তখন পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি 

দেওয়া আর গিছক কল্পনার বিষয় নয়। হ্সুতো 

বিশ-পঁচিশ বছর দেরী হতে পারে, কিন্ত মতবাদের 

দিক দিয়ে ক্রটি বড় কিছু নেই। এই মহাশৃন্য 
পরিক্রমায় আলোর গতিসম্পন্ন ফটোন রকেট হচ্ছে 

এক বিরাট সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা । যদি ফটোন 

রকেটের গতি আলোর গতির সমান হতে পারে 

তবে কালের গতি স্তন হয়ে যাবার কথা। এ 

রকেট তখন অতি দুরের নক্ষত্রও ঘুরে আসতে 

পারবে। এ রকেটের আকাঁশচারীরা মত্যের 

লোকের তুলনায় অনেক দীর্ঘায়ু হবে। 
উপরিউক্ত সময়ের সঙ্কোচন সত্যই কতটা হবে, 

সে সম্বন্ধে টজ্ঞানিকদের মনে সংশয় রয়েছে। 

কারণ এখনও এই সক্কোচন নিঃমংশগ্কে প্রমাণিত 

হয় নি। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভাবনা! আজ 

কিন্ত দেখ! দিয়েছে । 

ষে যন্ত্রটর উপর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ 
নির্ভর করছে তার নাম হচ্ছে, পারমাণবিক ঘড়ি 

(401710০1901) 1 আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গ 

আর আলোক-তরঙ্দগ একই শ্রেণীর, উভয়েই এবা 

কালের বন্ধন খ১ 

তড়িৎ-চু্ক তরঙ্গ; তবে তাদের পার্থক্য হচ্ছে 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। আলোক-তরঙ্গের টর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্রঃ 

আর বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সে তুলনায় অনেক 
বৃহৎ। বেতার-তরঙ্গের মধ্যেও ধৈর্যের হেরফের 

আছে-_-অতি দীর্ঘ থেকে অতি হ্ম্ব তরঙ্গও 

আছে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গকে বলা হয় মাইক্রো- 

ওয়েভ । এই জাতীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্র 

কয়েক সেট্িমিটার। এদের কিন্তু অদ্ভুত গুণ 
রয়েছে। কোন পরমাণুর ভিতর দিয়ে আলো 

অতিক্রম করবার সময় এ পরমাণু বিশেষ তরঙ্গ- 
টর্ঘের আলো শোষণ করে নেয়। আবার 
উত্তেজিত অবস্থায় এ তরঙ্গ-টর্ঘ্যের আলো 

বিকিরণ করে-_এ তথ্য হচ্ছে বর্ণালী বিশ্লেষণের 

ভিত্তি। বর্ণালী বিশ্লেষণের সহায়তায় পরমাণু 

সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা গেছে । কোন 

অণুর ভিতর মাইক্রো-ওয়েভ প্রবেশ করিয়ে তার 

ভিতরের অনেক খবর জানা গেছে। হাইড্রোজেন, 

অক্সিজেন, নাইট্রেরজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থের 
অণুর ( কেবল চাপবা তাপ নয়) আবর্তন এবং 

অবস্থানও মাইক্রো ওয়েভের সাহাধ্যে নিয়ন্ত্রিত করা 

যায়-অণুর ভিতরকার পরমাণুর মধ্যে যোগস্থত্র 

পর্যস্ত মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে পরীক্ষা করা চলে। 

আমোনিয়ার (বান৩--তিনটি হাইড্রোজেন ও 

একটি নাইট্রোজেন পরমাণুতে এর একটি অণু 
গঠিত ) অণু এই মাইক্রো-ওয়েভ বেতার তরঙ্গের 

সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। ১৯৬৪ 

সালে মিচিগান বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্লিটন এবং 

উইলিয়াম্স্ ম্যাগন্ট্রন যন্ত্রের সাহায্যে মাইক্রো* 
ওয়েভ ্ষ্টি করে আযমোনিয়াভতি রবার 

বেলুনের ভিতর দিয়ে এ বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ 
করে দেখেছেন-_-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ১২৫ সেন্টি- 

মিটারের কাছাকাছি (তরঙ্গ-সংখ্যার হিসেবে 

২৩,৮৭০ মেগাসাইক্ল্ প্রতি সেকেণডে) তখন 

বেলুনটি অতিমাত্রায় বেতার-তরঙ্গ শোষণ করে 
নেয়। সম্প্রতি আরও উন্নততর যঙ্ত্রের সাহায্যে 
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আমোনিয়ার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। নানা 

কারণে মনে করা হয় যে, আমোনিয়া অুর ভিতবের 

তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি নাইটোজেন 

পরম।ণু একট1 পিরামিডের আকারে বিন্য্ত রয়েছে। 

এই পিরামিডের মাথায় রয়েছে নাইটোঙ্গেন 

পরমাণু । তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একই 

তলে রেখে এ তলের উপরে অথবা নীচে 

অবস্থান করতে পাবে নাইট্রোজেন পরমাণুটি। 

মাইক্রো-ওমেছের সাহামো পরীক্ষায় জানা গেছে 

যে, নাইট্রোজেন পরমাণুর পর্শে ছুটি অবস্থানই 

সম্ভব। সের্টিমিটার পেঘেযর তরঙ্গ যখন 

আমোনিয়ার অণুতে প্রবেশ করে, তখন নাইাটোজেন 

পরমাণু এ ছুটি অবস্থানের ভিতর দুধতে আনস্ত 

করে-অনেকটা ঘড়ির পেওলামের মৃত। এ 

ঘটনাটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় হুড়ঙশ্ম 

(70170011170), আর ১২৫ সেটিমিটার তরঙ্গের 

এই দৌলনকে ব্ণা হয় আমোনিয়া গ্যাসের 
[11৬6151018 51১০০00177 বা গুড়গ বর্ণালী | 

আমোপিয়া গ্যামের এই সুড়গ-তরঙ্গের সংখা 
প্রতি সেকেগ্ডে ২৩৮৭০ মেগানাইক্ল্_-খুব 
স্বামী বলে তরঙ-সংখ্যার ট্র্যাণ্ডাঙ হওয়ার বিশেষ 
উপযোগী । এই তরঙ্গ-সংখ্যা নিকপণ করা আজ 

আর কঠিন কিছু নয়। তারপর এই তরঙ্গ-সংখ্যার 
ভিত্তিতে এমন মাইক্রোওয়েভ হুষ্টি করা সম্ভব 
যা অন্য যে কোন তরঙ্গ-সংখ্যা থেকে স্থায়ী-- 

বাইরের কোন প্রভাবে এর স্থায়িত্ব ক্ষ হয় না। 
তারপর এই মাইক্রো-ওয়েভকে ইলেক্টনিক বস্ত্রের 
সাহায্যে কমিয়ে হাজার সাইক্লে পরিণত করা 
হয়। এই হাজার সাইক্লের সাহায্যে একটি 
সাধারণ ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই নিয়ন্ত্রিত 
ঘড়ির নামই হচ্ছে পারমাণবিক ঘড়ি । পার- 
মাণবিক খড়ি অভ্রাস্ত সময়রক্ষক। সাধারণ 
পেওুলাম ঘাড়র সময় পৃথিবীর আবর্তনের উপর 
নির্ভরশীল--পৃথিবীর বৃত্তাভাস আঁবতন-কক্ষের 
দরুণ গ্রহ-উপগ্রহের পপিবর্তনশীল দূরত্বে গ্রভাবা ্বিত 
হয়। তবে পেওুলাম ঘড়ির অভ্রান্ততা একটা 
নিদিষ্ট সীমার বেশী মাহলেও, পারমাণবিক 
ঘড়িতে বাইরের কোন প্রভাব কার্ধকরী নয় বলে 
তার ময় অতিমাত্রায় অভ্রান্ত। পারমাণবিক 

১২৫ 
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ঘড়ির আবিষ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন পথ 

খুলে দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 

মাইকেলদন ও মলি পৃথিবীর আবর্তন গতিতে 

অ'লোর গতি প্রভাবাশ্বিত হয় কি না, পরীক্ষা 

করেছিলেন । তখন কোন প্রভাব লক্ষিত হয় নি। 

এখন স্থশ্মতর যঙ্ত্রের সাহায্যে তা আবার যাচাই 

করে দেখ! সম্তব হবে। ছ। ছাড়া আইনষ্টাইনের 

আবিষ্কৃত কালের সক্কোচন মাপাও সম্ভব হবে। 

একটি পারমাণবিক ঘড়ি কৃত্রিম উপগ্রহে 

স্থাপন করা হবে, আর একটি থাকবে পৃথিবীতে | 

বেশ কিছুদিন ধরে এই দুটা ঘড়ির সময় তুলনা 

কর। হবে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা মতবাদ 

অনুসারে ছুট! ঘড়ির সময়ের পার্থক্য দিন দিন 

বেডে যাবার কথা। 

এই সময়ের পার্থক্য খুব বেশী হবে না; কারণ 

উপগ্রহের গতি হচ্ছে মাত্র সেকেণ্ডে ৫ মাইল বা ৮ 

কিলোমিটার । আশা করা ধায়, এক মালের ভিতর 
নময়ের পার্থক্যটা নিতরধোগাভাবে মাপা চলবে। 
উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে সমজজ্ঞাপক বেতাঁর-তরঙ্গের 
কক্ষপথে উপগ্রহের অবস্থিতি ও পৃথিবীর আয়ন- 
মণ্ডলের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তা সত্বেও 
এক মাস ধরে পধবেক্ষণের ভিত্তিতে এ ছুটা ঘড়ির 
মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য পাওয়া যাবে, তা অভ্রাস্ত 

হবে বলেই আশা করা যায়। মাকিন ও রুশ 

দেশে এই পরীক্ষার জন্যে বেশ তোড়জোড় সুরু 

হয়ে গেছে। 
কেউ কেউ উচু পাহাড়ের চুড়ায় একটি এবং 

নীচু উপত্যকায় একটি পারমাণবিক ঘড়ি স্থাপন 
করবার প্রস্তাব করেছেন, । উচু পাহাড়ের আবর্তন 
গতি উপত্যকার তুলনায় বেশী হলেও এই পনীক্ষার 
ফল উপগ্রহের পরীক্ষার মত অত স্ক্ম্ম ও নির্ভর- 
যোগ্য হবেনা। 

অনেক কাল ধরে মানুষ আকাশকে জয় করবার 
স্বপ্ন দেখে এসেছে । আকাশ জয় করতে করতে 

আজ সে স্বপ্ন দেখছে, গ্রহ থেকে গ্রহ্থান্তরে যাবার 

স্থান জয়ের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে 
কালকে জয় করবার সম্তাবনা1। যে কাল ন্রবধি' 

বয়ে চলেছে, সে মহাকালের পায়ে মানুষ শিকল 
পরিয়ে দিতে চলেছে। 



ভত্বক ও ভঁ-অভ্যন্তর 

শ্রীমিহির বসু 

জন্ম নিয়েই মানুষ যে পৃথিবীকে দেখেছে, মেই 

পৃথিবীকে চেনবার ইচ্ছা তার স্বীভাবিক। এই 
জিজ্ঞাসা থেকে ভরে উঠেছে মানুষের জ্ঞানের 

ভাগার, খুলে দিয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এক 

নতুন দিক। মাহুষ জানতে পেরেছে ভূ-কম্পনের 

প্রকৃত রূপ, আগ্নেয়োচ্ছাসের গুপ্ত ইতিহাস, 

পর্বতের জন্ম কথা। পৃথিবীর ভিতর ও বাইরের 

অনেক কথাই আজ মানুষের অজানা নয়। পৃথিবী 

সশ্ধন্ধে মাচুষের প্রাথমিক জ্ঞান স্বভাবতঃই তার 

নিরীক্ষার উপর গড়ে উঠেছে । তারপর বিজ্ঞানের 

বিভিন্ন দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানের 

পীমা হয়েছে ধীরে ধীরে প্রসারিত 

আজ আমরা জেনেছি আকাশের চাদ আর 

আমাদের মাটির পুথিবীর মধ্যে তফাৎ কোথায়। 

রূপাশী টাদের কাছে এলে দেখা যাবে, সেখানের 

ধূনর বদ্চুরতা, দ্ৃত্যুর নিথর স্তব্ধতা। কারণ 

প্রাণের উপাদান সেখানে নেই-বাতাস নেই, 

জল নেই। আর তারই বিপরীত রূপ আমাদের 

পৃথিবীর, যেখানে আছে প্রাণের উচ্ছান আর 

প্রকৃতির বিচিত্র রূপের প্রকাশ। পৃথিবীর উপরের 

মত নীচেও আছে বিস্ময়কর টবচিত্র্য | 

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে এক বাঘুমগুল ( আযাট- 

মোস্ফিয়ার )। এই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নামতে 

নামতে এক সময়ে আমর] পাই প্রাণের স্পর্শ। 

এখানেই জীবমগ্ডলের স্থরু। পুথিবীর এই জীব- 
জগৎ বামুমগ্ডল, জলমগ্ডল ও ভূত্বকের উপর ছড়িয়ে 

রয়েছে । পৃথিবীর জলরাশির আধার যে কঠিন 

ভূভাগ, তাকে বল] হয় ভূত্বক (ক্রাস্ট )। এই 
কঠিন ভূত্বকের মধ্য দিয়ে নামতে স্থরু করলে 
বিভিন্ন প্রক্কতির স্তরের সঙ্ধান পাওয়া যাবে। 

্ 

বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরী এই স্তরগুলি পৃথিবীর 

মধ্যে মগ্ডলাকারে সাজানো রয়েছে। 

পৃথিবীর মওলাকার রূপকে আমরা এই ভাবে 

প্রকাশ করতে পারি-- 

প্রধান উপাদান অবস্থা গভীরতা 

(কিঃ মিঃ) 

বাযুমগ্ল--অগ্জান, অঙ্গারায়, গ্যাসীয় 

জল, নাইট্রোজেন, 

ছুষ্পাপ্য গ্যাস 
জীবমণ্ডল--জল, বিভিন্ন জলীয় ও 

রাসায়নিক পদার্থ গ্যাশীয় 

জলমগ্ডল--জল, লবণ জলীয় ৩৮০ 

(কঠিন) 

ভূত্বক-_-সিলিকীয় কঠিন. ৩০০ 
ম্যা্টল্ ১ রঃ ২৮৭০ 

অন্তঃস্থল 9১ ? কঠিন 
নিকেল ইঃ আংশিক তরল ৩৪৭১ 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূত্বক, ভূ-ম্যাপ্টল্ ও ভূ- 

অন্তঃস্থলের জন্ম বোধ হয় ভূতান্বিক যুগ স্থু 

হওয়ার (বাতাস ও জল উৎপত্তির ) আগেই সম্পন্ন 

হয়েছিল । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষে, 

পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের বন তাদের ঘনত্ব 

অন্ুলারে হয় নি, হয়েছিল কয়েকটি ভূ-রাপায়নিক 

নিয়মের প্রভাবে। যেমন ধরা যাক, থোরিয়াম ও 

ইউরেনিয়াম__-এই তেজক্ষ্িয় পণার্থগুলির ঘনত্ব 
খুবই বেশী, কিন্তু তবু তারা ভূ-অন্তঃস্থলে না 

গিয়ে পৃথিবীর উপরে, অর্থাৎ ভূত্বকের মধ্যে আবদ্ধ 
হয়ে রইলো। কারণ এই, ভূত্বকের উপারান- 

গুলির (প্রধানতঃ পিলিকন ) প্রতি তাদের একটি 

স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। 



শ৪ ভান ও বিজ্ভান 

ভত্বকের প্রর্ণৃতি ৪ রূপের অভিব্যক্তির মূলে 

যে সব ৈজ্ঞানিক তথ্য পাখয়া গেছে, তার 

সম্পূর্ণ কারণ শিধারণ আঙ্গও শেব হয় নি বা 
সম্ভব হম নি। ভৃপুষ্ঠের বিশালতা ও বেচিত্র্যই 
এর কারণ হতে পারে। তাছাড়া ধজ্ঞানিকদের 

পরম্পর বিরোধী মতবাদ অনেক ক্ষেত্রে সংশয়ের 

শি করেছে। তবে বিডিন বিধয়ে শিতর্বের মধ্যে 

না! গিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার করণে 
আমব। একটা মূল হত্রের সন্ধান পেতে পারি। 

পৃথিবীর মানচিয়ের দিকে তাকালে স্থল ও 

জল'ভাগের কয়েকটি বোশঞ/ নজরে পডবে। যেমন 

--তাদের ত্রিকোণাকার গগন ও আপেক্ষিক 

অবস্থান। উত্তর গোলাধে স্থলভাগের এবং দক্ষিণ 

গোলাধে জলভাগের প্রাধান্য, হুমেক বের 

ভূখণ্ড ও কুমেক্চ বৃত্তের চতুপার্বস্থ জল-খণ্ডের 

পরিবেষ্টন, তাছাড়া জল ও স্থলে গ্রতিপাদ 

অবস্থান। এই সব তথা থেকে এক সাধারণ 

মতবাদ প্রচার করেছিলেন লোথিয়ান খ্রিন তার 

চতুস্তলক গুকল্পে। এই প্রকল্পে বলা হয়েছে যে, 

চতুস্তলকের আকৃতি বিশিষ্ট পুথিবীতে তলগুলি 

অধিকার করে আছে জলভাগ ও চারটি কোণে 

আছে স্থলখণ্ড। কিন্তু ভূ-গোলকের চতৃন্তলক কূপ 

পরিগ্রহ করা সম্ভব কি না, পে বিষয়ে সন্দেহ 

আছে। তাছাড়া দক্ষিণ গোলাধ জুড়ে এক সময়ে 

বিস্তৃত তুখণ্ডের কথা স্বীকার করে নিলে চতুস্তলক 

প্রকল্পের অপারতা প্রতিপন্ন হয়। 

তৃপৃষ্ঠ ও ভূত্বকের প্রধান চরিত্র ও টবশিষ্ট্য- 

গুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা তার উপাদান 

সন্বন্ধে আলোচনার অবতারণ| করতে পাি। 

ভৃত্বকেঞ্ একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিধণরণ করা 

আজও সম্ভব হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে 
বল৷ যাঁয় যে, পৃথিবীর এই কঠিন ক্ষীণ বহিরাবরণ) 
ভূগর্ভস্থ অকেলাসিত স্তরের উপর একটি কেলাসিত 
শুর মাত্র। এই ত্বকের প্রধান উপাদান আগ্েয় 
শিলা হলেও স্থানে স্থানে পলল শিলার ক্ষীণ ও 

| ১২শ বধ, ২য় সংখ্য। 

বিচ্ছিন্ন আবরণ আছে। বিভিন্ন দেশের শুবায়ুণ 

পধালোচনা] করলে দেখা যাবে ঘষে, সেখানকার 

পলল শিলাগুলির সব নীচে রয়েছে এক অত্তি 

প্রাচীন কেলাপিত প্রস্তর ভূমি । এই কঠিন 
কেলাসিত ভূমিই হচ্ছে ভ্ত্বকের উপরিভাগ । 

*ত্বকের গ্রথম দশ মাইল পযন্ত শিলা উপাদ।ন 

এই বকম- 

আগের ও পরিবতিত শিল। ৯৫% 

কাদ] পাথর ৪% 

বেলে পাখর ' ০ ৭৫% 

৮না পাথর ৪5567 

স্য়েস পৃথিবীর একটা ত্রিতলীম় ব্ূপ ধারণা 

করে নিয়েছেন । সবৌপরি গ্রানিটজাতীয় পাথরের 

একটি ত্তর, যার নাম সিয়াল; কারণ সিলিকা 

ও আযালুমিনিয়াম এই স্তরের প্রধান উপাদান। 

এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫ থেকে ২.৯*। সৃয়েস 

বলেছিলেন যে, ভূমণ্ডলের বিভিন্ন মহাদেশগুলি 

সিয়াল স্তরে তৈরী এবং তারা আর একটি অপেক্ষা- 

কৃত ভাগী স্তরের উপর ভাসছে । শেষোক্ত সুরের 

নাম সিমা; কারণ তাতে আছে পিপিকা ও ম্যাগ্রে- 

সিয়ামের প্রীধান্য । সিমা শুর সিয়াল সুরের চেয়েও 

পুরু ও গুরু (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯০ থেকে ৪.৭৫)। 

সিমা শুরের প্রধান পাথর হলে। বেসাণ্ট ও গ্যাত্রো 

গোত্রের পাথর । সিমা স্তরের অনেক নীচে হলে। 

পৃথিবীর অন্তঃস্থল বা নিকেল (নিকেল ও লৌহ প্রধান 

মণ্ডল )-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১১। সিয়াল 

শ্ুরের গভীরতা পৃর্থিবীর সব জায়গায় সমান নয়। 

যেমন, মহাঁদেশীয় অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার, 

আটলাঁটিক অঞ্চলে ৫-১৫ কিঃ মিঃ, হিমালয় অঞ্চলে 

*-১০০ কিঃ মিঃ, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ০ কিঃ 

মি:| মহাদেশের গড় উচ্চতা ২ মাইল । 
অবশ্য এই সব ধারণাটাই সমস্থিতির ([59569০5) 

স্বীকৃতির উপর নির্ভর করছে। তবে ইতিমধ্যে 

ধরে নেওয়া ষেতে পারে যে, উপরের হাক্কা পাথরের 

স্তর নীচেকার অপেক্ষারৃত ভারী পাথরের উপর 



ফেব্রুয়াযী, ১৯৫৯ ] 

াঁসছে। বব জলে ভাপবার সময় যেমন 

খানিকট| মাথা তুলে থাকে, মহাদেশগুলিও তেমনি 

খানিকটা উপরে বেরিয়ে আছে। ভেসে-থাকা ও 

ডুবে-থাকা অংশের মধ্যে একটা অনুপাত 

আছে। পর্বত, মালভূমি ইত্যার্দির অন্ুপাঁতিক 

অংশ সিমার মধো ডুবে আছে; অর্থাৎ পিয়াল ও 

সিম] স্বরেয় সীমানা খুব মহ্থণ নয়। 

যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে আমরা পৃথিবীর 

অভ্যন্তবের রূপকে জানতে পেরেছি, সে হলো 

ভূপষ্ঠের পাথর, মহাশূণম্যর উক্কাপিগ ও ভূগর্ভস্থ 
ভূকম্পনের প্রকৃতি ইত্যাদি । এর মধ্যে ভূকম্পনের 

প্রকৃতি থেকেই মবচেয়ে মুল্যবান ও সঠিক তথ্যাদি 
জানা গেছে । ভৃপৃচের কোন স্থানে যখন 

ভূমিকম্পের হ্যটি হয়, তখন কম্পন-তরঙ্গ সেখান 

এই কম্পন-তরঙ্গ 

প্রধানতঃ ছু-রকমেন। প্রথমতঃ, দীর্ঘ তরঙ্গ যা কেবল 

ভূপুষ্টের প্রস্তর স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। আর 

দ্বিতীর় তরঙ্গ যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে গুবেশ করে। 

এই তরদ্গ ভারী ও কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে 

তাড়াতাড়ি যায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, 

ভূকম্পন তরঙ্গ যখন কোন মহাদেশের নীচ দিয়ে 

যায়, তখন তার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। যখন তরঙ্গ 

সাগরতলের প্রস্তর স্তরের মধ্য দিয়ে যায় তখন 

গতিবেগ হ্রাস পায়। এই থেকে ধারণ! হয়েছে যে, 

গ্রযানিট ও এ জাতীয় পাথর দিয়ে মহাদেশগুলি 

গঠিত, আর তার নীচে, অর্থাৎ সমুত্রের তলদেশে 
রয়েছে যেপান্ট ও এ জাতীয় অপেক্ষাকৃত কঠিন 

ও ভারী পাথয়। এই ছুটি প্রস্তরের স্যর এক 

সঙ্গে প্রীয় ৩০ মাইল পুরু । এও লক্ষ্য করে দেখা 
গেছে যে, দ্বিতীয় প্রকার তরঙ্গ যতই পৃথিবীর 

ভিতরে প্রবেশ করে ততই তার গতিবেগ বেড়ে 

যায়। তবে ১৮০* মাইলের নীচে এই গতির হার 

বদলে যায়। স্থতরাং পৃথিবীর অভ্যস্তর ভাগ যে 

ক্রমশঃ ভারী পদার্থ দিয়ে ঠতরী হয়েছে, তা প্রমাণিত 

হচ্ছে। তাছাড়া ভৃপৃষ্ঠ থেকে এক মাইল নীচে 

থেকে চাবদিকে ছড়িয়ে প্ডে। 

ভূত্বক ও ভূ-অত্যস্তর ৫ 

প্রতিবর্গ ফুটে পাথরের চাঁপ ৭৫* টন; কিন্তু কেন্দ্রের 

কাছে এই চাপ প্রায় ২, লক্ষ টন। সুতরাং ভূত্তরের 
নীচেকার পদার্থ আর যাই হোক, সাধারণ পাথর 
নয়। পৃাথবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫ কিন্ত 

ভূপৃষ্টের পাথরের গুরুত্ব হচ্ছে ৩.০। স্বতরাং 
এ-কথা! বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, 
পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এমন কিছু দিয়ে তৈয়ী যার 
গুরুত্ব প্রায় ১২। আগারশ' মাইল পর্যস্ত পৃথিবীর 
অভ্যস্তরভাগ যে কঠিন, তা দেহ-তরঙ্গের সঞ্চরণ 

থেকে জান। যাঁয়। কিন্তু ১৮০* মাইলের নীচে 

পৃথিবীর অন্তঃস্থঙ খুব সম্ভব তরল; কারণ এর মধ্য 
দিয়ে আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ* দেহ-তরঙ্গটি 
প্রবাহিত হতে পারে না। তেজক্কিয়ত1 আবিষ্ষারের 
আগে অবশ্ঠ অনেকেই মনে করতেন যে, পৃথিবী 
বেশ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে । কিন্তু এই 
আবিষ্কারের পর পুরনে৷ ধারণাও পাণ্টাতে স্থরু 

করলো। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাপিয়াম 
প্রভৃতিই প্রধানতঃ পৃথিবীর তাপ জোগাচ্ছে। তবে 
এসব উপাদানগুলি বিশেষ করে তৃস্তরের ( প্ররুত্ত- 

পক্ষে সিয়াল স্তরের ) মধ্যেই আবন্ধ। তবে এটা 

ঠিক যে, এই তাপ বুদ্ধি এমনভাবে হচ্ছে না যা 
পৃথিবীকে তরল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। 

এই মাত্র আমরা যে তৃত্বকের পর্যালোচন। 

করলাম, সেই ভূত্বকে ছোট-বড় পরিবর্তন প্রতি- 

নিয়তই ঘটছে, যদিও মানুষের স্বল্পমেয়াদী জীবনে 
তা বড় হয়ে চোখে পড়ে না। কোন কোন যুগে 

এই পরিবর্তন ভ্রুত ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে। যেমন 
ওয়েগ্রারের মতে-কার্বনিফেরাস যুগে, অর্থাৎ 

* দেহ-তরজের ছুটি দ্ূপ আছে। একটিতে 

শা পাপা পাশা তত পি পাপা শি পপ 

মাধ্যমের কথাগুলি তরঙ্গের গতিপথের সঙ্গে 
লম্বভাবে কম্পিত হয়; স্থতরাং আলোক-তরঙের 
অন্ুরূপ। অপরটিতে তরঙ্গের মাধ্যম গতিপথের 
দিকে কম্পিত হয়; সৃতরাং শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ । 
প্রথমোক্ত তরঙ্গটি তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হতে পারে না। 



৭ জ্ভান ও বিজ্ঞান 

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে সিয়াল স্তর দিয়ে গঠিত 

এক বিশাল মহাদেশ পৃথিবীকে ঢেকেছিল। একে 

ঘিরে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর । নে সময়ে ভারত, 

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্টেলিয়া একি 

ছিল। এই কার্বনিফেরাস যুগের পর থেকে 

বর্তমান জল ও স্তলভ!গের ভৌগলিক সম্পর্ক সঃ 

হওয়ার সুচনা হয়। তখন এই গহৎ ভথএটি 

ভাঙ্গতে সুরু করে। এই মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলো; 

চনার জুযোগ এখানে নেই । 

কৌন দেশের পাললিক শিলার শুরঞ্ম 

আলোচনা করপে দেখ। যায় যে, সেখানে কথন 

কথন বন্ধ যুগ ধরবে পলল গমা হয়েছে এনহ তারপর 

অল্প সময়ের মধ সেই পললশিলা চাপের ফলে 

বিরূত হয়েছে, তৃপৃষ্ঠ থেকে ঠেলে উঠে পৰতের 

অন্স দিয়েছে। এই পবতোখানের যুগে শ্বভাবতঃই 

পললল জমা বন্ধ থাকে । তাছাড়া ভূখণ্ডের কোন 

কোন স্থানে পললের গভীরতা এবং কোথাও 

পললের ক্ষীণ বিস্তার থেকে বোঝ! যায়, পললের 

ইতিহাস যুগে যুগে ও স্থানে স্থানে বদলে গেছে। 

[ ১২শ বধ) ২য় সংখ্যা 

অর্থাৎ পললের জন্ম দিয়েছে যে জলরাশি তা 

কখনও ভূখণ্ডের উপর এসেছে, আবার কখনও ব1 

ভথণ্ড থেকে সরে গেছে। অথবা অন্যভাবে বলা 

যায় যে, এই ভূখণ্ড কখনও নীচে নেমেছে, আবার 

কখনও উপরে উঠেছে । তবে এই পরিবর্তন খুবই 

নীরে ধীরে ঘটেছে। ভ্ৃস্তরের এই ধরণের পরি- 

বনকে বলা হয়েছে ছ01:09661)% 1 কাবনি- 

ফেরাস, জুরাসিক ৪ ক্রিটেসাস যুগে (৩০ কোটি 

থেকে ১০ কোটি বছর আগের ইতিহাসে) সমুদ্রের 

জল বার বার ভারতের উপকূল থেকে এই ভূখণ্ডের 

মধ্যে প্রবেশ করেছে। 

আর ভূত্বকের যে পরিবতনের ফলে যুগে যুগে 

পললশিলা বিকৃত হয়ে পর্বতের হষ্টি করেছে তাকে 

বলা হয়েছে 01:9800%। আজ থেকে ৬ কোটি 

বছর আগে ভারতের উত্তরে এমনি একটি ঘটনার 

সূচনা হয়েহিল। সেদিনের টেথিস সাগরের জল 

ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিল, আর তার জায়গায় 

মাথা তুলে দাড়িয়েছিল আজকের গিরিবাঁজ 

হিমালয়। 



প্যাভ লব 

শ্রীসস্তোবকুমার দে 

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অভিযানের যুগে 

বিজ্ঞানের অন্যান্ত শাখাগুলির বিষয় সাধারণ 

মানুষের অন্ুপদ্ধিৎসা ষেন অনেকটা কমে এসেছে। 

তাই সাধারণ মানুষ আজ স্পুইনিকের খবর যতটা 

রাখে, জীব-বিজ্ঞান, উদ্চিদ-বিজ্ঞান বা শারীর- 

বিজ্ঞানের খবর ততটা রাখে না-একথা বললে বোধ 

হয় অন্যায় হবে না। সেই জন্যেই মনে হয়, বিখ্যাত 

বৈজ্ঞানিক আইভান পেট্রোতিচি প্যাভলবের 

খিশ্ময়কর আবিষ্কারগুলি সাধারণ শিক্ষিত লোকের 

কাছে মোটামুটি অজানা রয়ে গেছে। প্যাভলব 

ছিলেন এক তত্বদশণ অনুনদ্ধিংহ্থ গবেষক; সমস্ত 

জীবনট| গব্ষণাগারেই কাটিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে 

নিয়েছেন চিরবিদায় । শারীর-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখাগুল, যেমন--রক্কসংবহনতন্্, পাচনতত্ত্, শ্বদন 

ও সংজ্ঞাতন্ত্র ( পেন্সরি সিষ্টেম ), আপেক্ষিক শারীর- 

বিজ্ঞান, ফপিত নিদান-বিদ্য। প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বু 

গবেষণা কগেছেন। এসব অসংখ্য গব্ষেণ।র 

মধ্যে তার তিনটি গবেষণ।কে যুগাস্তকারী বলা যেতে 

পারে। এই তিনটি হলো-_রক্তসংবহনতন্ত্র ( অবশ্য 

মিচরিনের গব্ষেণ। প্যাভজবের গবেষণা অপেক্ষা 

আরও বিশ্ময়কর ), পাচকগ্রন্থিতত এবং নিয়ন্থ্িত 

প্রতিবতী ( কন্ডিস্ন্ড রিফ্লেক্স )। শেষোক্তটি 

প্যাভলবের একান্ত নিজশ্ব। তিনি যদি আর 

কোন বিষয়ে গবেষণা নাও করতেন, তথাপি এই 

একটি মাত্র গব্ষেণার জন্যে হয়ে থাকতেন চির- 

স্মর্ণীয়। 

এই নিয়ন্ত্রিত প্রতিব্তী জিনিষটা হলো-- যে 

কোন জীবের উপর কোন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ 

করলে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা 

যায়; কিন্ত এই প্রতিক্রিয়াকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত 

করা যায়। খাবার দেখলেই জিডে জল আসে, 

খেতে ইচ্ছে হয়; কিন্ত এই ইচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রিত 

করা চলে। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস ধরলেই 

তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে লালা গ্রস্থি থেকে 

লাল নিঃস্তত হতে থাঁকবে। এখন যদি কুকুরটিকে 

প্রত্যেকবার খাবার দেবার সময় একটা ঘণ্টা 

বাজানো যায় বা আলো জালা হয়, তাহলে এ 

ঘণ্টার শব্ধ বা আলোটি লালাগ্রস্থির উপর প্রতি- 

ক্রিয়া জাগিয়ে তুলে লালা শিঃসরণে সাহাধ্য করবে 

এবং কিছুদিন অভ্যাস করালে মাংসখণ্ড না 

দেখলেও কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃহত হতে 

থাকবে এবং ঘণ্টার শব্দ না শুনলে বা আলোক- 

রশ্মি না দেখলে আর খেতে চাইবে না বা 

ক্ষধাবোধ করবে না। শব্দ বা আলোর সঙ্গে 

লালা নিঃসরণের সধ্ন্ধ স্বাভাবিক বা সহজাত 

নয়--এ সন্বন্ধটি হলো শিক্ষালন্ধ। এই শিক্ষালবধ 

প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবতাঁ বলা হয়। 
প্রতিব্তা নিয়লিখিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে 

পারে। 

( উঃস উত্তেজক, প্র" প্রতিক্রিয়া ) 
উঃ১--৯প্র১ (লালা নিঃসরণ, স্বাভাবিক প্রকাশ ) 

উঃ. (আলোকরশ্সি বা ঘণ্টার শব্)-৯প্রং 

(আলোক বা শন্দের প্রতিক্রিয়া, শ্বাভাবিক প্রকাশ) 

উঃ১+উ: ২ একই সময় উপস্থাপিত )-৯প্র, 

(লাল! নিঃসরণ ) বার কয়েক পরীক্ষ 

উঃ২ ( আলোক বা ঘণ্টার শব )-সপ্র১ 

(লাল! নিঃসরণ ) 

এইবার আলোকরশ্মি দেখলে বা ঘণ্টার শব 
শুনলেই লালা নিঃসরণ হতে থাকবে এবং তখন 
লালা নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলা যেতে পারে। 



৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৮৪৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিয়াজন 

শহরে এক দখিদ্র পুরোহিতের ঘরে প্যাঁভলবের 

ঙ্গন্স হয়। পিতা পুরোহিত হলেও অবস্থা তায় 

ত্বচ্ছল ছিল না-ঘরের কাছে একখপ্ড জমিতে 

শাকসজ্ি চাষ করে অর্থরুচ্ছতা খানিকটা দুর 
করবার চে করতেন। বালক প্যাভজল সানন্দে 

পিতাকে এই কাজে সহায়ত] করতে] । এইাঁবে 

অল্প বয়স থেকেই প্যাড বের শারীরিক পরিশ্রমের 

উপর অনুরাগ ক্মায়। ক্লে বুঙ্ধ বয়সেও তিনি 

এ অভ্যাপটি ছাড়ছে পারেন শি। বিচ্যারান্স তয় 

ভার সাত বছর বমসে, কিন্ক শারীরিক অস্থস্থতার 

জন্যে চারট লব নই হয়ে যায়। তাই এগারো 

বচ্চন লম়সে এক পারদদরি হুল তি হন। এই 

দুলে জনকযেক আত যোগাতাসম্পন্ন চিন্নাশীল 

শিক্ষক ছিলেন । ঠাদের সংম্পশে যা লা5 করলেন, 

চিপদিনের জঞোে তা অঙ্গয় হছে রইলো। এই সময় 

বেলেনিপ্সি, ভারজেন, চেরোনিঙ্ি, ডেতাপিব 

প্রভৃতি প্রগতিশীল চিস্তানায়কেরা, সমাঙ্গ-জীবনে 
এবং বিজ্ঞানের কেনে যে প্রতিক্রিয়াশীল চিচ্ছাপারা 

চলছিগ, তার বিক্ুদ্ধে চালাচ্ছিলেন আপোষহীন 

সংগ্রাম। এর গ্রতিক্রিয়। প্যাভলবের জীবনে 

এসে পড়ে! ফলে তিন বুঝতে পারেন, সমাঙ্জ- 

জীধনের। তথা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে 

বিজ্ঞানের, বিশেষ করে জীপ-বিজ্ঞান ও শারীর- 

বিজ্ঞানের অন্থশীলন প্রয়োজন। যাই হোক, পদার্থ- 

বিজ্ঞান ও গণিত শিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি 

কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সকলেই ভেবেছিল 

পৌধোহিত্যকে সে জীবনের বৃত্তি বলে বেছে 

নেবে; কিন্তু প্যাভলব তা না কষে সেপ্ট পিটাস'- 

বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [157 720০৮০৬1০1]। 

[5501-এব অধীনে শারীর-বিষ্তা অধ্যয়ন করতে 

লাগলেন এবং শীঘ্রই অগ্নযাশয় নার্ভ (021 

51595 1367: ) সম্বন্ধে এক মৌলিক গবেষণা- 

মূলক নিবন্ধ বচন করে ন্বর্ণপদক্ক লাভ করেন। 
৯৮৭৫ সালে স্নাতক উপাধি লা করবার পর 

[ ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

বিজ্ঞানের গব্ষণায় আত্মনিয়োগ করবার ইচ্ছ। 

প্রকাশ করেন; কিন্তু সে যুগে সহায়-সম্পদহীন 

অপরিচিত যুবকের পক্ষে ডিগ্রি মাত্র সম্বল করে 

অধ্যপকের পদ পাওয়া এবং সেই সঙ্গে গবেষণা কর! 

ছিল অত্যন্ত দুব্ূহ ব্যাপার। কিন্তু স্থযোগ 

অগ্রত্যাশিতভাবে এসে জুটলো। এই সময় তার 

অধ্যাপক টাইসন একটি সামরিক বিদ্যাঙ্সয়ে শীরীর- 

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পেয়ে তাঁকে সহকারী 

করে নিলেন; কিন্তু টিকে থাকতে পারলেন না। 

টাইসন সেখান থেফে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

হাকেও বিদায় নিতে হলো । 

আবার আরস্ত হলে! জীবনসংগ্রাম। অনেক 

চেষ্টা পর এক পশু-চিকিৎসা কলেজের শারীর- 

বিজ্ঞানের অধ্যাপক উত্তিমোডিচের সহকারী পর্দ 

পেয়ে গেলেন এবং সেই সঙ্গে মেডিক্যাঙগ কলেজেও 

পড়াঁশ্না আরম্ভ করে দিলেন। এখানেই তিনি 

সর্পপ্রথম সংজ্ঞানাশক কোন ওযুধ না দিয়েই কুকুরের 

বক্তচাপ পরিমীপে সাফল্য লাভ করেন। ১৮৭৯ 

সালে রুতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাঁদ করে শ্নাত- 

কোত্তর পাঠের জন্যে দু-বছরের জন্যে একটা বৃত্তি 

পেলেন। ডাক্তারী পাস করলেন বটে, কিন্তু কোন 

দিনই ডাক্তারী করলেন না। এই সময়কার ঘটনা 

উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে লিখেছেন-_ডাক্তীরী 

করবার জন্যে ডাক্তারী পাস করি নি, ডাক্তার হয়ে- 

ছিলাম শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ্ পাবার 

আশায়। এই কলেজে চাকরদের থাকবার একটা 

ঘরকে সাঁজিয়ে-গুছিয়ে তিনি নিজের গব্ষণাগার 

কষে নিলেন। যৌবনের প্রথম দশটি বছর কাটিয়ে 
দিফেন এখানে বিজ্ঞানের সাধনীয়, পরিচয় রেখে 

গেলেন নিজের হ্যজনধর্মী প্রতিভার। না ছিল 

যন্থপাতি, না ছিল পশুপক্ষী কিনে পরীক্ষা চালাবার 

মত পয়সা- শুধু বুকে ছিল অসীম আশা আর দৃঢ় 

আতত্মপ্রত্যয়। 

ঠিক এমনি অস্বিধার মধ্য দিয়ে গবেষণার 
কাঁজ চালাতে হয়েছিল আমাদের আচার্য জগদী শচন্দু 



ফেব্রুয়ারী) ১৯৫৯ ] 

ও আচাষ প্রফুন্চন্দ্রকে । এই খানেই ছুই দেশের 

বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত মিল। অনেক 

সময় পেট ভরে তার খাওয়া জুটতো। না-ষ। রোজ- 

গার করতেন, জন্তজানোয়ার কিনে তা খরচ করে 

ফেলতেন। এই সময়ের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে 

লিখেছেন--এত ছুঃখকষ্ট্রের মধ্যেও আমার সব 

চেয়ে বড় আনন্দ ছিল যে, স্বাধীনভাবে নিজের 

গবেষণাগারে বসে কাজ চালাবার যোগ পেয়েছি । 

এই সময় যে ন্বাধুগ্ুলি অগ্র্যাশয়ের ক্ষরণ নিয়স্থণ 

করে, তার সন্ধান পান? হৃৎপিওকে ফুস্ফুম থেকে 

বিচ্ছিন্ন করবার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন 
এবং কৃত্রিম উপায়ে খাওস্ানোর বিষয় কিছু কিছু 

গবেষণা চালান। মুক্কিন হলো-_এই সময়ে বিয়ে 

করে বমেন-ফলে, সংসারের অর্থকৃচ্ছতা আরও 

বেড়ে ওঠে । ১৮১০ সালে মিলিটারি মেডিক্যাল 

আযাকাডেমিতে ভেষজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে 

নিষুক্ত হন। এর পাচ ব্ছর পরেই জীবনের কাম্য 

শরীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। 

এখানেই ৪1৫ বছর ধরে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও 
গবেষণার কাঁজ চালিয়ে ঘান জীবনের শেষ দিনটি 
পযন্ত। এতদিনে সাফল্য ও সুখ্যাতি অজস্র 

ধাখায় তার উপরে বধিত হতে লাগলো- সায়েন্স 

আকাডোঁমর সভ্য হলেন এবং নোবেল পুরস্কার 
পেলেন। সুখের মুখ দেখলেন-_অর্থকুচ্ছতা দূর 
হলো। 

এতদিনে মনের মত করে একটা গবেষণাগার 
তৈরী করতে মনস্থ করলেন। সাঁধারণের কাছে 

অথ ভিক্ষা করলেন এবং পেলেনও। এই অর্থে 

শীরব প্রাসাদ (টাওয়ার অব. সাইলেন্স) নামে তার 

বিখ্যাত গব্ষণাগ।র তৈবী হলো। এই গব্ষণা- 

গারেই পাচক-গ্রন্থি (ডাইজেন্টিভ গ্্যাণ্ড) এবং 
নিয়ন্ত্রিত প্রত্যাবর্ত বিষয়ে গবেষণা করে জগৎ- 

বরেণ্য হলেন । 

জারের শীসনকালে প্যাভজব না পেয়েছিলেন 

গবেষণার স্থবিধা, নী পেয়েছিলেন সম্মান বা প্রতি- 

প্যাত লব ৭৯ 

পত্তি। সৌভিয়েট সরকার তাকে দিলেন প্রচুর 

সম্মান। ৭৫তম জন্মদিবসে তার নামে এক নতুন 

শারীর-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সরকার 

তাকে সম্মানিত করলেন । তার অশীতিতম জন্ম্িবস 

পালিত হলো লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে কলটুসি 
গ্রামে সিটি অব. সায়েন্স নামে এক বিজ্ঞান 

কলেজ স্থাপন করে। তার এবং তার সহকর্মীদের 

হাতে সরকার দিলেন প্রচুর অথ-নিত্য নতুন 

গব্ষেণার কাঁজ চালাবার জন্যে । তার ৮৫তম 

জন্মদিবদ পালিত হলো! গবেষণার জন্যে তার হাতে 

অপরিমিত অর্থ দিয়ে। সেদিন সৌভিয়েট জন- 

₹স্থা (509৬159110910 ) তাকে অভিনন্দন জানালো 

--হে স্থধি, সাধক, জ্ঞানতাপন, অভিদ্নান নাও 

জনসংস্থার। তোমার স্বাস্থা, শক্তি, কল্যাণ ও 

দীর্ঘজীব্ন কামনা কার আমরা । জ্ঞানের আলে।কে 

দেশকে করে তোল মহীয়ান। উত্তরে প্যাভলব 
বলেছিলেন- আমারও মন চায় অনেক দিন বেঁচে 

থাকতে; কারণ আমার গব্যেণাগার দিন দিন 

উন্নতিলাভ করছে । সরকার আমার কাজে লক্ষ 

লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমি চাই এ অর্থব্যয় সার্থক 

হোক, দেশের মাটিতে বিজ্ঞান শাখা-প্রশাখা মেলে 

পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠক। এর ঠিক ছু-বছর 
পরে ৮৭ বছর ব্য়সে ১৯৩৬ সালে নিউমোনিয়া 

রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

প্যাভলব ছিলেন খুব খাটি লোক। 
স্বজাত্যাভিমান ছিল তীন্ন অভ্রভেদী। ১৪২৭ 

সালে একবার তার কঠিন অস্ত্রোপচার করবার 

দরকার হয়। ভাক্তারেরা একবাক্যে বলেন, 

জার্জেনি থেকে একজন ন।মজাদা অস্ত্রোপচারককে 

আনা হোক; কিন্তু প্যাভ লব বাধা দিয়ে বললেন-- 

আমার দেশের অস্ত্রোপচারকদের চেয়ে জামান 

অস্ত্রোপচারকেরা যে ভাঁল, একথা ্বীক(র করতে 
আমি রাজী নই। দেশে এত বড় বড় অস্ত্রোপচারক 

থাকতে তাদের বাদ দিয়ে জার্ধান অস্ত্রোপচারুক 

আনতে আমি কিছুতেই দেব না। স্থতরাং 



৮৬৩ জাল ৯১] বিজ্ঞাবজ 

সোভিয়েট অঙ্ট্োপচারক ডাঃ মারটিনোড এই কঠিন 

অন্বোপচার করে তাকে ব্যাধিমুক্ত করেন 

প্যভলব বিজ্রানের একনি সাধক ছিলেন। 

তিনি চেস্েছিলেন দেশের বিজ্ঞানীরা যেন তারই 

মত বিজ্ঞানকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে। 

তাই ঘুবকদের প্রতি পত্রে তিনি (লেটার টু 

দি ই ) ধলেছিলেন-বিজ্ঞান চায় মানুষের কাছে 

তাঁর সারা জীবনের অকুঠ সেবা। এক জীবনে 

তে। নয়ই, ছুটি জীবন এক সঙ্গে পেলেও বিজ্ঞানের 

সেবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তিনি চেয়েছিলেন, 

শারীর-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভেদজ-বিজ্ঞানের  শখন্ধ 

শিবিড় করে গড়ে তুলতে । শারীর-বিজ্ঞান পঠন- 

পাঠন বিষয়ে বলতেন, দেহ-যঙ্্রের প্রতিটি যন্ত্র সঙ্বদ্ধে 

হাত্রধের যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে । একটি 

বন্ততায় একবার বলেছিলেন, যে যগ্র-বিজ্ঞানী 

যন্ত্রের প্রতিটি অংশ খুলে দেখে পগীক্ষা করে তার 

পোষগুণ বিচার করতে পারেন, তিনিই হলেন 

যথার্থ যস্ত্র-বিজ্ঞানী। তেমনি যে শারীর-বিজ্ঞানী 

দেহ-যন্ত্রের যেকোন বিকারগ্রস্ত অংখকে পুবাবহ্থায় 

ফিগ্জিয়ে আনতে পারেন, তাকেই বলবো জীবন- 

তত্বে তার জান পুণতা লাভ করেছে। 

প[াতলবের সময় পাঁক্ছলীতে অস্ত্রোপচার 

কর ছিল এক অভি ছুদ্ধুহ ব্যাপার । তিনি এ 

কাজ হাতে নিয়ে ভিশটি কুকুরের পাকস্থলীতে 

অস্ত্রোপচার করেন? কিন্তু সব কটি এুকুরই মারা 

যীয়। এ অবস্থায় অন্য কেউ হলে হতাশায় মুস্ড়ে 

[ ১২শ বব, ২য় সংখ্য। 

পড়তেন); কিন্তু প্যাডলব কোন কাঁজ হাতে নিয়ে 

হজে ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন ন1-বৎসরাধিক 

কাল অব্লাশ্ত পরিশ্রমের পর এ কাজে তিনি সাফল্য 

লাভ করেন। 

বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক ছুঃসাহসী বিপ্লবী; 

তবু কোন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করবার 

আগে বারবার তাকে পরীক্ষা করে দেখতেন 

এবং ভার প্রচারিত নতুন তথ্য বিজ্ঞানীমহলে 

স্বীকৃত না হওয়া পযন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে 

পারতেন না। 

ছিলেন জার-শাসিত রাশিয়ায় প্যাভলব, 

অবহেলিত, অনাধৃত। সে দিন দেশের শবকার 

তার প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখাতে পারেন শি; 

কিন্তু এ গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল সোভিয়েট সরকারের 

অকপণ অর্থান্ুকুল্য ও অকুগ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে। তার 

স্বৃতিকে চিরদীপ্যমান রাখবার জন্যে সোভিয়েট 

সরকার তার নামে ছুটি বিখাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করেছে। একটি হলো প্যাভলব ইনষ্টিটিউট অব. 

ফিজিওলজি, অপরটি হলো নিউ ইনষ্টিটিউট অব. 

হায়ার নারভান আকটিভিটি। 

মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৯৩৫ সালে সোভিয়েট 

ইউনিয়নে যে আন্তর্জাতিক শারীর-বিজ্ঞানীদের 

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ 

বিজ্ঞানীর! যোগ দিয়েছিলেন। তারা একবাক্যে 

প্যাভলবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শারীর-বিজ্ঞানী বলে 

ঘোষণা করেন। 



তোৎলামি 
শ্ীমমিয়কুমার মজুমদার 

স্পষ্ট উচ্চারণ করবার সময় বাঁকযন্ত্রের কোন 

প্রকার সাময়িক বৈকল্য ঘটলে শব্ধ উচ্চারণে বাধা 

জন্মে এবং ব্যঞ্তনবর্ণের অক্ষরগুলি বারংবার 

উচ্চারিত হতে থাকে । একই অক্ষরের বারংবার 

উচ্চারণকে তোত্লামি বল! হয়। যারা এইভাবে 

কথ! বলেন তাদের তো অস্থবিধা হয়-ই, উপরস্ত 

ষিনি কথা শোনেন তারও খাঁরাপ'লাগে । প্রথমেই 

বলে রাখা ভাল যে, তোত্লামি একরকমের রোগ 

এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ বোগ 

সারানো মোটেই কষ্টকর নয়। 

কথা বলবার সময় ছাঁড়া অন্য কোন সময় 

তোত্লামি হয় না। সেজন্যে কথা কি করে স্ষ্টি 

হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন] দরকার । শ্বাস- 

নালীর মুখে কোমলাস্থির একটি পেটিকা আছে। 

সেটিকে বলা হয় স্বরধন্ত্র বাঁ 7,875) শ্বরযন্ত্রের 

মধ্যে দড়ির মত ছুটি টানা আছে। এর নাম 

ভোঁকাঁল কর্ড। প্রশ্বাস বাধুর ধান্কী লেগে ভোকাল 

কর্ডট কাপতে থাকে; ফলে এখানে ম্বরোৎপত্তি 

হয়। জিভ, দাত, ঠোট প্রভাত দ্বার। পরিবতিত 

হয়েএ স্বর কথা রূপে প্রকাশ পায়। স্পই এবং 

স্ুসংবন্ধ কথা বল! নির্ভর করে তিনটি বিভিন্ন যন্ত্রের 

ক্রিয়ার উপর--€১) বাতাস পাবার জন্যে শ্বীসযস্ত্ 

(২) ম্বর উত্পাদন করবার জন্টে ম্বরযন্ত্র এবং (৩) 

স্থদূংবন্ধ কথা বলবার জন্যে ঠোট, জিভ, চিবুক 

এবং প্যালেটের মাংসপেশী । তাহলে দেখা যাচ্ছে 

যে, যখনই এই তিনটি যন্ত্রের কাজের সামগ্তস্য থাকে 

না তখনই তোতলামি স্থরু হয়। 

অনেকে তোত্লামিকে বংশগত রোগ বলে মনে 

করেন। একথা সর্বাংশে সত্য না হলেও লক্ষ্য 

কর গেছে যে, তোত্ল। পরিবারের ছেলেষেয়েরাও 

বেশীরভাগ তোতলা হয়। ব্য়ম অস্ুসারে তোলা” 

দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়--(১) কিশোর তোংলা, 

€২) বমস্ক তোত্লা। শিশু যখন কৈশোরে উপনীত 

হয়, বয়মের সেই সন্ধিক্ষণে তাদের মনে একটা 

আত্মলচেতনতার ভাব আসে । এই আত্মসচেতনতা 
উত্তেজনা এনে দেয়। অতিরিক্ত উত্তেজনা বাক- 

যন্ত্রের কর্মধারায় বিশৃঙ্খলা হ্টটি করে এবং তার 

ফলে তোত্লামি হয়। কিশোরীদের চেয়ে 

কিশোরদের মধ্যে তোত্লামির মাত্রা বেশী দেখ! 

যায়। তার কারণ বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের চেয়ে 

ছেলেদের লাজুকতা ও আত্মনচেতনতার ভাব 

আগে আসে। প্রাথমিক শৈশব অবস্থাতে বা 

বাল্যজীবনে গোড়ার দিকে কোন ছেলেমেয়ে 

তোৎ্লা থাকে না, কিন্তু যখন থেকে লাজুকতা ও 

আত্মমচেতনতা বাড়তে থাকে, তখন থেকে ছেলেদের 

তোত্লামি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে । এই 

সঙ্গে একথা বলে নেওয়া ভাল যে, সব কিশোর 

তোতৎল] হবে--একথা ভাব অত্যন্ত ভূঙ্গ। 

হাম, ভিপ থিরিয়া, হপিংকাশি প্রভৃতি কয়েকটি 

কষ্টদায়ক রোগের পর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। 

দুর্বল থাকবার সময় লোকের সাময়িকভাবে তোৎ- 

লামি আসে। হঠাৎ ভয় পেলে অথবা গুরুতর 

উত্তেজনায় তোত্লামি দেখ! দেয়। গৃহ এবং তার 

পারিপাশ্বিক নান! অবস্থার উপর শিশু বা কিশোর- 

দের তোত্লামির উৎপত্তির কারণ নির্ভর করে। 

কোন কারণে মা-বাবা সন্বদ্ধে বিরাগ, কোন রকম 

পক্ষপাঁতিত্বের ফলে ঈর্ষা, অতিরিক্ত আদর অথবা 

অতিরিক্ত কড়াকড়ি--এমন কি, বারে বারে শিক্ষক 

পরিবর্তনের ফলেও শিশুর তোতলামি আত্মপ্রকাশ 

করতে পারে | বয়স অনুমারে কিশোর তোৎলা- 



৮২ ভান ও বিজ্ঞান 

দের প্রধানত; ছু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে-(১) 
জন্মাবার পর প্রথম ছু-ব্ছর থকে তিন বছরের 

মধ্যে শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন অনেকে 

তোত্লায়; (২) যারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে 

শেখে তারা ছয় থেকে আট ব্ছর পর্বন্ত সন্দরতাবে 

কথ। বলতে পারে, কিন্তু তার পরে অনেকে 

স।মযম়িকভাবে তোত্লা হয়। 

ছুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই শিশু কথা 

বলবার অভ্যাস রপ্ত করে। কাজেই এ সময়াট 

খুব গুরুত্বপূর্ণ । শৈশবাবস্থায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 

সময় আসে, যখন শিশু পড়তে ব। লিখতে শেখে । 

এই সময় সে পড়। লেখা ও কথা বলার মধ একটা 

সামঞ্ধশ্তয আনতে চেষ্টা করে। 

ডাঃ অরটন শিশু বা কিশোর 

চারভাগে ভাগ করেছেন-(১) যারা প্রথম থেকে 

বা হাতে সবকিছু কাজ করায় অভ্যন্ত হয, তাদের 

যখন বাবা-মা ডান হাতে কাজ করতে শেখান 

তখন সেই সব শিশুর| তোংলামি করে। 

(২) যেসব শিশু ঢুই হাতের মধ্যে কোন 

হাতের প্রাধান্য বেশী হওয়া! উচিত তা! বুঝতে দেরী 

করে, তারা তোত্ল! হয়। 

(৩) তোতৎ্লামি যাদের বংশগত । 

(৪) যারা উল্লিখিত সব ক্রটিমুক্ত, তাদেরও 
অনেকে তোত্ল! হয়। 

যার! ছেলেবেলায় তোতংলায় তাদের মনের 

মধ্যে সর্বদাই সঙ্কৌচের ভাব থাকে। নিজেকে 

সব সময় ছোট মনে করে। এইভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী 

হলে স্নায়বিক বিকার আমে এবং তারই ফলে বড় 

হলেও এদের অনেকে তোত্লা থেকে যায়। বড়দের 

মধ্যে যারা তোত্লায় তাদের তোত্লামি নানারকম 

সায়বিক বিকার থেকে আসে। 

বয়স্ক তোত্লারা অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির হয়ে 
থাকে। এরা সহজেই উত্তেজিত হয়, বাত্রে 
নিজের অজ্ঞাতেই বিছানায় মুত্রত্যাগ করে, 
রাত্রে অনর্থক ভয় পেয়ে কেপে ওঠে এবং প্রায়ই 

| ১২শ ব্ষ, ২য় সংখ্যা 

এদের মুখ, মাথা বা দেহের অন্ত কোন অংশ থেকে 

থেকে কেঁপে ওঠে । অনেকের ছোটবেলা থেকে 

তোংলামির ফলে উত্তেজনা-কেন্দ্র অতি সামান্য 

কারণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে । বড় হলেও এই 

ক্রটি অনেক ক্ষেত্রে থেকে যায় । কাজেই এরা সমাজে 

নিজেদের অন্তরঙ্গদের সঙ্গেও সহজে ভাবের আদান- 

প্রদান করতে পারে না। তীছাড়া অপরিচিত 

লোঁকের সামনে যেতে হলে খুবই সঙ্কোচ বোধ 

করে, আর নিজেকে ছোট ভাবতে থাকে । শিশু 

(তোথ্লা এবং বয়স তোত্লাদের মধ্যে তফাৎ 

এখানেই । শিশুদের মনৌবিকার ঘটে না। 

তোত্লামিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা 

হয়েছে 
(১) 701)55109109510291 502017)01106-- কোন 

শব্ধ উচ্চারণ করবার সময় কোন বিশেষ অক্ষরের 

উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে তাঁকে বার বার উচ্চারণ 

করাকে 01)531091951091 962100171011176 বলে। 

সাধারণতঃ ছুই থেকে চার বছরের শিশুর যখন 

কথ] বলতে শেখে, তখন এই ধরণের তোত্লামি 

সুরু হয়। অনেকে বলেন, যে শিশুর বুদ্ধি কম, 

সেই কথা বলবার সময় তোত্লায়। কিন্তু এ 

ধারণ সম্পূর্ণ ভূল। অনেক তোতখলা শিশুর 

বুদ্ধিবৃত্তি স|ধারণের চেয়ে বেশী থাকতে পারে, তার 

প্রমাণও অনেক পাওয়া গেছে। 

(২) 1796701951521 5021026111)6 অথবা 

31093178019160019-ছরযন্্ধ এবং শব্দ উচ্চারণের 

জন্যে প্রয়োজনীয় সুখের অন্তান্ত অংশের কাজের 

সাঁমগ্তস্য না হলে এই শ্রেণীর তোত্লামি দেখা দেয়। 

শব্ষের গোড়ার প্রথম ব্যঞ্চনব্্ণটি উচ্চারণ করতে 

গিয়ে বিপত্তি ঘটে। এই শ্রেণীর তোতল! লোকেরা 

ব্যগ্নবণটিকে তাড়াতাড়ি বার বার উচ্চারণ করতে 

করতে শেষে সমস্ত শব্দটি বলে ফেলে । ইংরেজী 

ও বাঁংলাভাষার উদাহরণ দ্রিলেই ব্যাপারটি পরিষ্ষার 

হবে। এই শ্রেণীভূক্ত তোতলা লোকেরা 

[610901]5 51101] কথাটিকে চ-০-০-০-০- 
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2610201% 5-9-$-9-51171১10--এই ভাঁবে উচ্চারণ 

করে থাকে । মজা হচ্ছে এই ষে, এরা শব্দের 

শেষাংশ বেশ স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে পারে। 

এবার বাংলাতে উদাহরণ দিচ্ছি; যেমন--ক-ক- 

ক-ক-কমল, বব-ব-বস্থ ইত্যাদি । 

তোত্লা লোকের! শব্দের প্রথম ব্যগুনবর্ণটি 

আন্্তোভাঁবে উচ্চারণ না করে সেখানেই তাদের 

সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেন। 

ভাঁষাতত্বের বইতে আমরা উদ্মবর্ণণ তালব্য বর্ণ, 

কণ্যবর্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের কথা পড়ে থাকি। 

প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখ এবং স্বর্যস্ত্রের 

বিভিন্ন অংশ নানাভাবে কাজ করে। বর্ণ উচ্চারণের 

সময় যে অংশ বিশেষ কার্ধকরী হয়--তাঁর নামান 

সারে ব্ণটির নামকরণ হয়ে থাকে। ইংরেজী 

এবং বাংল! দুই ভাষাতেই স্বরবর্ণ অপেক্ষা ব্যগ্তন- 

বর্ণের সংখ্যা বেশী। সেই জন্যে উদ্মবর্ণ, তালব) 

বর্ণ ইত্যাদি বর্ণ-তালিকার মধ্যে ব্যঞ্চনবর্ণের 

সংখ্যাধিক্য থাকে । কাঁজেই এগুলি উচ্চারণ করতে 

হলে বাক্ষম্থের নানারকম কারসাঁজির প্রয়োজন । 

তোত্লাদের কাছে এই কাজ বেশ ছুরূহ। সেজন্টে 

এরা ব্যঞ্চনবর্ণ উচ্চারণে অনাবশ্তক সময় দিয়ে থাকে । 

ইংরেজীতে, বিশেষভাবে 03, 1, 0, তু ত,ত৪, 

ইত্যাদি এবং বাংলাঁতে ব, ড, প, ট, ত, থ, ক, জ,য 

ইত্যাদি,উচ্চারণ করতে গিয়ে তোত্লারা বিপত্তি 

ঘটায় । অনেক সময় মানসিক আবেগের উপর 

তোত্লামির মাত্রা নির্ভর করে। যখন তোত্ল। 

লোক.কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথ। বলতে 

আসে তখন তার উত্তেজন। খুব বেড়ে যায়, ফলে 

তোত্লামির মাত্রা বাড়ে। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবার 

সমম এদের খুব কম অসুবিধা হয়। কচিৎ দু- 

একজন লোক দেখা যায়, যারা স্বর্বর্ণ উচ্চারণ 

করতে গিয়ে তোত্লায়। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবার 

সময় তোত্লামির কারণ হচ্ছে, এই শ্রেণীর লোকের 

[72156 ০9০৪] ০০9৫0 স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় 

অনাবশ্যকভাবে খিচুতে থাকে । এই খিচ-ধরা 

তোগ্লামি ৮৩ 

কমাবার জন্তে এরা বেশ বড় করে মুখ হা করে। 

এ ই-কর] অবস্থায় উচ্চারিত শব্গুলি শুদ্ধভাবে 

খুব তাড়াতাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে আসে। 

যতক্ষণ পর্যস্ত এর! দম হারিয়ে না ফেলে, ততক্ষণ 

এভাবে একটানা কথা বলতে থাকে । পরে দম 

ফুরিয়ে গেলে আবার দম নিয়ে একইভাবে হুম্ 
করে বাকী কথা বলে ফেলে। সেক্সপীয়র তার 

নাটকে স্বরবর্ণ উচ্চারণের উল্লিখিত বিপত্তি যেভাৰে 

বর্ণনা বরেছেন তা প্রণিধানযোগ্য । «[ ০] 
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৩। 17155211081 30010100-সাধারণতঃ 

বারো বছরের উপরের বালকদের এবং বয়স্ক 

যুবকদের মধ্যে এই ধরণের তোঁৎ্লামি দেখ! যায়। 
সাময়িকভাবে এই শ্রেণীর তোত্লামি হয়ে থাকে। 

গুরুতর ভয় পেলে এই রোগ দেখ দিতে পারে। 

পরিবারে নানারকম অসচ্ছলতা, সামাজিক ক্ষেত্রে 

প্রতিপত্তি হান ইত্যাদি বহুবিধ কারণে অনেক যুবক 

মানসিক যাতন। ভোগ করেন। ক্রমাগত মানসিক 

বিপর্যয়ের ফলে অনেক লোক সাময়িকভাবে 
তোৎলা হয়। অনেকে আবার কোন তোত্লাকে 

নকল করতে করতে নিজেই এই রোগগ্রস্ত হয়ে 

পড়ে। 

৪। 90583750015 :10550100216স্পযাদের 

পেশা হচ্ছে অনর্গল কথা বলা, অর্থাৎ ধর্মযাক্দক বা 
পুরোহিত, জননেতা, অধ্যাপক শ্রেণীর লোকের! এই 
তোত্লামিতে ভোগেন। অনেক সময় বক্তৃতা 

দিতে আরস্ভ করবার পরেই হঠাৎ তাঁদের স্বর- 

যন্ত্রের মাংসপেশীতে খিচুণী আরম্ভ হয়; ফলে 

বক্তৃতাপ্রবাহে বাধা জন্মে। সেই সময় ঝকুনী 
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দিয়ে আস্তে আহ্কে কথাগুলি বের করা ছাড়া 
এদের আর কোন উপায় থাকে না। 

তোত্লামি কেন হয়--এ নিছে বু গবেষণা হয়ে 

গেছে। নানা মতবাদ সম্বলিত বনু নিবদ্ধ প্রকাশিত 

হওয়াতে সমস্যাটির জটিলতা বুদ্ধি পেয়েছে। বনু 

মতবাদের মধ্যে মোটামুটি পাঁচটি বিভিন্ন ব্যাখযাকে 
প্রাধান্য দেওয়া চলে । 

১। ন্বাভাবিক স্বরম্রণের জন্যে মুখ, স্বর- 

যন্ত্রের মাংসপেশী ও বিশেষ আাযুমণ্ডলীর কাজের সঙ্গে 

সামণশ্য থাকা প্রয্োজন। যখন সাঁমরম্ত থাকে 

না, তখন তোত্লামি দেখা দেয়। 

২। কথা বলবার জন্যে শ্বাসযন্ত্, স্বর্মঙ্ধী ও 
মুখের বিভিন্ন মাংসপেশী প্রধান অংশ গ্রহণ করে। 
সন্দেহ, উদ্বেগ, বিচলিত অবস্থা ইতা।দি নানা- 

প্রকারের মানমিক বিপর্যয়ের জন্যে উপরিউক্ত তিনটি 

যন্ত্রের মাংসপেশীর কর্মের সামগরস্ত থাকে না। 

৩। শ্রবণেশ্রিয়ের কোনরূপ বৈকল্য ঘটলে 
তাড়াতাড়ি কোন শব্ধ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। 
এর ফলেও তোত্লামি হয়। 

৪। মনম্তত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন ষে, এক শ্রেণীর 

লোক তাদের জীবনের ছুঃখময় স্মৃতি অথবা কোন 
গোপন কাহিনী যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হঠাৎ 

না বলে ফেলে। তার জন্তে সব সময় সজাগ থাকে। 

গোপন কাহিনী প্রকাশ না করবার জন্তে অতিরিক্ত 
মানসিক শক্তির গ্রয়োজজম। এর ফলে অযথা 

কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বাযু সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় 
থাকে । সব পময় তারা মনে করে, কথার মধ্যে 

এই বুঝি তাদের গে!পন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো । 

একটি উদ্দাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে বলে 
আঁশ করা যায়। মনে করা যাক, ক বাবু কোন 
এক বিমল বাবুর সম্বন্ধে অনেক গোপন কথা জানেন 
এবং সে কথ। কারো! কাছে বলবেন না বলে তিনি 

প্রতিজ্ঞাব্ধ। কিন্তু কোন এক প্রসঙ্গে অন্তান্ত 

ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিমল বাবুর কথা উঠলো! । 

উপস্থিত ব্যক্তির কেউ হয়তো ক বাবুকে অসন্ভুরোধ 

[ ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

করলেন, বিমলবাবু প্রসঙ্গে সাধারণ দু-একটি কথা 
বলতে । তখন বাধ্য হয়ে ক বাবুকে কিছু বলতে 

হয়; কিন্ত তিনি সব সময় মনে করেন, যদি কোন 

মুহূর্তে বিমল বাবুর গোপন কথা বলে ফেলেন 

তাহলে বিশ্রা ব্যাপার হবে। এই অতি সচেতনতা 

ক বাবুকে তোতলা করে তুলতে পারে। কোন 

কথা উচ্চারণ করতে গিয়েই তিনি তার গোপন 

কথাগ্ুলির বেরিয়ে আসা বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। 

তাঁর ফলে একই অক্ষর বার বার উচ্চারণ করেন। 

৫। মস্তিষ্কের সেবিত্রাল হেমিক্ষিয়ার অঞ্চলে 

হৃনংবদ্ধ কথা বলবার (41610019050 50০01) ) 

কেন্দ্র অবস্থিত। কোন কারণে এই অংশ উপযুক্ত 

পরিপুষ্টি লাভ না করলে তোত্লামি দেখা দিতে 

পাঁরে। 

তোত্লা লোকেদের অনেকে নানাভাবে তাদের 

তোত্লামি ঢাকতে চেষ্টা করে। কথা বলবার 

সময় তারা নানারকম বাঁড়তি শব্দ উচ্চারণ করে 

থাকে। অনেকে কথার সঙ্গে নিঃশ্বাস নেবার সময়- 

কার শব্দ করে। অনেকে খুক্খুক্ শব্ধ করে কথা শেষ 

করে। অনেকে আবার কথা বলবার সময় নানা 

রকম শেষ মুখভঙ্গী ও অঙ্গ ভঙ্গী করে অন্যের কাছে 

নিজেদের তোত্লামি ঢাকবার চেষ্টা করেন। বেশীর 

ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কথা বলবার সময় 

তোত্লাদের মাথা, মুখ বা শবীরের কোন অংশ 

সামগ্িকভাবে কাপতে থাকে। 

তোতলা লোকের! যখন একা নিজের সঙ্গে 

কথা বলে অথবা লুকিয়ে একা গান করে তখন 

তাঁরা মৌটেই তোংলামি করে না। এর কারণ 

এই যে, তারা এ সময় মোটেই আত্মসচেতন 

থাকে না। 

নিয়মিত চিকিৎসা করলে তোত্লামি বেশ 

ভালভাবেই সেরে যেতে পারে। এর চিকিৎসা 

সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাঁক। তোৎ্লাদের 

দৈহিক ও মানপিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা 

সর্বপ্রথম কর্তব্য। যাতে শিশু বা কিশোর মানসিক 
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স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, সেইভাবে বাড়ীর পারিপাশ্বিক 

অবস্থা পরিবর্তন করা প্রয়োজন । বাবা-মা, ভাই- 

বোন ও শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সুমধুর করা 

উচিত। চাকুরী সম্পর্কে যুবকদের মানপিক 

ক্লেশের কারণ থাকলে তা দূর করবার ব্যবস্থা করা 

প্রয়োজন । 

তোতলা লোককে একা একটি ঘরের মধ্যে 

নিজের সঙ্গে জোরে, আন্তে এবং পরিষ্কারভাবে 

কথা বলবার অভ্যাস করা, এ ভাবে পড়া এবং 

আবৃত্তি করবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। 

এগুলিকে মুখের ব্যায়াম বলে। এতে চারটি বিশেষ 

নিয়ম মেনে চলতে হয়--১। পরিপূর্ণভাবে শ্বাস 

গ্রহণ করা, ২। আস্তে এবং স্থুষ্পষ্টভাবে কথা বলতে 

চেষ্টা করা, ৩। যে বর্ণ উচ্চারণ করতে অস্থবিধা 

তভোত্লামি ৮& 

হয়, সেখানে তাঁড়াতাডি উচ্চারণ করবার চেষ্ট 

না করে গলার স্বর বাড়িয়ে দেওয়া, ৪। দৈহিক 
ব্যায়াম, নাচ এবং গান করা এই রোগ সারাবার 

মূল্যবান ব্যবস্থা । 

যে সব তোতলা রোগী কথা বলবায় সময় 

মুখভঙ্গী করে থাকে, তাদের উচিত ঘরে একা 

আয়নার সামনে দাড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস করা। 

প্রথমে নজের সঙ্গে কথা বলে নিজের উপর বিশ্বাস 

আনতে হবে, তারপরে বিশেষ প্রিয় এবং শুভাথা 
দু-একজন লোকের মঙ্গে পণিষ্ধারভাবে কথা বলা 

অভ্যাস করতে হবে। 

রোগীর আত্মবিশ্বীন ও আত্মনির্ভরতা ফিরিয়ে 

আনাই হচ্ছে তোত্লামি সারাবার প্রধান 

চিকিৎসা। 

পুনার জাতীয় রাসায়নিক গবেপাগারের একাংশের দৃশ্ঠ 



বাংল ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাষা সমস্য। ও 
তার সমাধানের উপায় 

জীমণীক্দন।রায়ণ লাহিড়ী 

বাক্িবিশেষের কাছে মায়ের যে গ্কান,) কোন 

সমাজ বা দেশের পক্ষে তার মাতৃভাষার ও সেই স্থান। 
কেন অনিনাধ কারণবশতঃং অনেক সময় ছোট 

শিশু ধাতী কতর্কি লালিত-পালিত হয়। ছেোটি 

শিশু সেই ধাত্ীকেই মা বলতে শেখে। কিন্ত 

বয়ংপ্রাপ হলে দে তার প্রত মাকেই মায়ের 

আসনে বসায়। মেইন্ধপ অনেক সমর দেখা যায়, 
বিদেশীয় শ।সনের ফলে দেই বিদেশী জাতির ভাষ। 

পরাধীন দেশের রাজকাধ, শিক্ষা প্র্তির পরিবাতক 
হয়ে তাপ মাতিতাযার স্থাশ দখল করে। কিন্ত 
বিদেশীয় শাসনের হাতি থেকে অব্যাহতি লাভ 

করবার পর (যদি সেই জাতি তার ভাষাগত 
স্বকীয়তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না দেয়) সেই জাতি 
আবার তার মাতভাষাকেই গ্রহণ করে। ইংরেজ 

আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজীই প্রধান ভাষা ছিল 

এবং ইংরেজী ভাষাই উচ্চ শিক্ষা, রাজকাধ 
প্রভৃতির বাহক ছিল সত্য, কিন্তু কোন মতেই 

ভারতবাসী তার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হারায় নি। 

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাই ভারতবাসীর 

মাতৃভাষ।-_পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তাই। এর 
সবোত্কষ্ট প্রমাণ ছু'শো বছরের ইংরেজ শাসনেও 

কোন ভারতবাপীই তার সাহিত্যের সাধনায় মাতৃ- 
ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে সাহিত্য হট্টি করেন 
নি। ছু-একজন তা করতে গিয়েছিলেন সত্য, 

কিন্তু সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিলাস মাত্র । 
স্থৃতরাং ভারতবর্ষে অদূর ভবিযাতে মাতৃভাষাই 

যে আমার্দের সব কাজের ধারক ও বাহক হবে, 
তাতে কোনই সন্দেহে নেই। স্বাভাবিক 
নিয়মেই এ হতে বাধ্য। কিন্তু যতই স্বাভাবিক 

হেরক না কেন_একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে 
কতকগুলি খ্যিয়ে এ নিয়ে একটু অঙ্থবিধার স্থষ্ট 
হবে। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাতৃভাষা 
প্রবর্তন, এই প্রকার অস্থবিধা সবচেয়ে বেশী 
অঙ্গভূত হবে বা হচ্ছে। এই সব বিষয়ের মধ্যে 
এখানে যা নিম্নে আলোচন। কর] হয়েছে, তা হচ্ছে 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাষা সমস্যা । 
শুধু মাত্র বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতেই এ নিয়ে 
বিচার কর! হলেও যাবতীয় প্রাদেশিক ভাঁষার 
সন্বন্ষেও অনুরূপ আলোচনাই প্রযোজা। 

নব্যবিজ্ঞানে এমন বহু শব্দ আছে, যাঁদের 
উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই। সেই 
সব শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নিধণরণই এক 
কথায় পরিভাষা সমস্যা । অনেকেই হয়তো মনে 
করবেন, পরিভাষা সমস্তা মানেই বাংলা ভাষায় 
অবতমাঁন কিছু নতুন শব্দের স্ষ্টি। কিন্ত তা 
মোটেই নয়। একটু আলোচনা করলেই দেখা 
যাবে নতুন শব্েের স্থষ্টি ছাড়াও এ সমস্যার সমাধান 
সম্ভব। খুব স্ুলভাবে দেখলেও দেখা যায়, তিন 
ভাবে এই প্রতিশব্দ নিধঁরণ চলতে পারে-_ 

(১) বাংলা ভাষায় নতুন প্রতিশব্দ তৈরী; 
(২) বিদেশীয় শব্দগুলিকে উচ্চারণে একটু পরিবাতিত 
করে বাংলা হরফে লেখা এবং (৩) বিদেশীয় শব্ব- 

গুলিকেই বাংলায় লেখা । 
প্রথমে বাংলা ভাষায় নতুন প্রতিশব্দ তৈরীর 

কথা নিয়ে আলোচনা করাযষাক। কোন ভাষায় 
সেই ভাষার অপরাপর শব্বরাজির সঙ্গে সামগ্্ত 
রক্ষা করে নতুন শব্দ-স্ষ্টি বিশেষ দুরূহ কাজ। 
তাই অনেকের মত হচ্ছে, প্রতিশব্দ যে ঠিক নতুন 
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ইতরী শব্ধ হতেই হবে তা নয়, ভাষায় পর থেকেই 
প্রচলিত কোন শব্দকে পরিভাষা হিসীবে কোন 

নিদিষ্ট অর্থ ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

আচাঁধ বামেন্তরস্ুন্দরই বোধ হয় বাঙ্গালীদের মধ্যে 

সবপ্রথম, ধিনি এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ও 

মতামত ব্যক্ত করে গেছেন । তিনি লিখেছেন-_-শব্দ 

হি কর! ছুরূহ। প্রাচীন শব্দের নতুন পারিভাষিক 

অর্থ দ্রেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর 
নেই (জগৎ কথা )। উদাহরণ ম্বরূপ বলা যেতে 

পারে রামেন্নুন্দর ইংবেজী 395 শব্দটির প্রতিশব্দ 

হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাংলা “অনিল” শবটি। 

অনিল শব্দটি বাংলা ভাষায় নতুন সৃষ্ট নয়। 

বাংলা ভাষায় পূর্ব থেকেই বর্তমান এই শব্দকেই 
(09৩-এর পরিভাঁষা হিসাবে সমার্থক ধরে 

নিয়েছেন। এই ভাবে পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা তৈরী 

সম্ভব কি নাঁ তা যথেষ্ট বিচাঁধ; কারণ এইরূপ 

ষথোপবুক্ত শব সর্বদাই নাও পাওয়া যেতে 

পারে। সে যাই হোক, এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে 

কিছু বলবার আগে আমাদের দেখা উচিত--এই 

ভাবে নতুন শব তৈণী করেই আমরা এই 
সমস্ত।র সমাধান করতে চাই কি নাব। চাইলেও 

সেটা ভাল হবে কিনা? এইভাবে বাংলাভাষার 

এক প্রস্থ পরিভাবা রচনায় প্রধান অস্থবিধা এই 
যে, তাঁহলে প্রত্যেকেই এই তালিকা মুখস্থ 

করে আয়ত্ত করতে হবে। অবশ্ত এ কথা 

সত্যি যে, এই অস্থবিধা বিন্দুমাত্রও থাকবে না 

যদি বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণ অংইশ বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে চালানো হ্য়। সুতরাং পরোক্ষভাবে 

আমাদের বিচার করে দেখ! দরকার, বিজ্ঞান-শিক্ষ। 

শুধুমাত্র বাংল৷ ভাষার মাধ্যমেই পৃর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া 
সম্ভব কি না? বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 

বিচার করে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বল। যেতে পারে 

যে, তা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, বাংলা 

ভাষাম্ম উপযুক্ত পুস্তকের অভাব এবং এই 

অভাব মেটানো নিকট ভবিষ্ততে সম্ভব নয়। 

বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাষ। ৮৭ 

ধরা .যাক, উচ্চমীনের বিজ্ঞান শিক্ষায় (যেমন 

[3.5০,, 7৩1.5০. ক্লাশে ) বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার 

কথা। এখন এই সমস্ত মানের সমুদয় পুস্তকই 

ইংরেশীতে। কাজেই প্রয়োজন হবে মেই সব 

পুস্তক বাংলায় অনুবাদের অথবা বাংলা ভাষায় 

সেই সব পুস্তকের নতুন বচনা1। কোন বিষয়ে 

মাত্র একজন কি ছুইজন লেখকের বই অন্ুবাদ 

ব| একজন কি ছুইজন লেখকের রচিত পুস্তকেই 

চলবে না; কারণ চ61216100 13০991 হিসাবে 

বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পুস্তক প্রয়োজন। 

আমাদের দেশে বতমীন পবিবেশে ( অথনৈতিক 

ও শিক্ষাগত) বলা যায়, এ ব্যবস্থায় এখনও বহু 

বিলদ্ঘ। হ্ুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীচ মানের বিজ্ঞান- 
শিক্ষার ক্লাশে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভব হলেও 

উচু মানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্যতীত গত্যস্তর নেই। 

বাংলা ভাষায় একপ্রস্থ নতুন শব্ধ তৈরী দ্বার! 

পরিভাবা! সমস্যার সমাধান করলে দ্রেখা যাবে, নীচু 
[দিকের ক্লাশে যতদিন পযন্ত শুধু বাংলা ভাষাতেই 

পড়ানো হবে ততদিন পযন্ত কোন অস্থবিধা হবে 

ন1। [কিন্ত উপরের দিকে গিয়ে যখন ইংরেজী ছাড়া 

চলবে না, তথন বাধ্য হয়েই বাংলা শব্ধগুলির 

ইংরেজী জানতে হবে, অথাৎ সেই পরিভাষ। 
মুখস্থের পালা। যতদিন পধস্ত উচু মানের বইগ্তলিও 
বাংলাতে প্রকাশিত ন হচ্ছে, ততদিন পধস্ত এর 

হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। কাজেই 

দেখা যাচ্ছে, আমাদের চট করে ইংরেজী তুলে 

দেবারও উপায় নেই, আর নতুন প্রতিশব্ব তৈরীর 
বার] পারভাষ! সমন্যার সমাধান খুব আশাপ্রর্ 

হবে বলে মনে হয় না। আর একটা কথা, এই 
পরিভাষা সমস্যা] একটি সর্বভারতীয় সমস্যা। বাংল! 

ভাষাতে অথবা আর যে কোনও প্রাদেশিক ভাষাতে 

নতুন শবের দারা এর সমাধান করলে সেই শব 
অপরাপর ভারতীয় ভাষাতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে 

পারে এবং হলেও তা গ্রহণ কর! হবে কিনা, 

তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । ফলে দাড়াবে এই যে, 
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প্রত) ভারুতীয় ভাষাই আপন আপন ভাষার 

সঙ্গে সামতস্ত রক্ষা করে নতুন শব্দ তৈরী করবে, 
ঘার ফলে বিভিন্ন ভারতীম্ন ভাবার মধ্যে বিজ্ঞান- 

শিক্ষা বিষয়ে বা বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে কোন 

এঁক্য বা সামঞহ্য রক্ষা বিশেষ ব্যাহত হবে। সুতরাং 

মনে হয়, নতুন শব তরী করবার পরিবর্তে অন্য 
উপায়ে এ সমন্তা সমাধানের প্রচেষ্টাই আধকতর 

যুক্তিযুক্ত হবে। 

এখন ধিদেশীয় শবগুলিকে পরিবতিত করে 

বাংলায় ব্যবহার করা সন্থদ্ধে আলোচন1 করা যাক। 

প্রত্যেক ভাষার শব্খরাঞ্জিরই উচ্চারণগত একটা 

বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জগ্তে কোন এক 

ভাষায় অপর ভাষার শব্খকে কেমন বেখাগ্জা ও 

বেমানান মনে হয়। পরিভাষা সমস্যা! এড়াধার 

জন্যে ইংরেজী শব্গুপিকে বাংলা হরফে লিখে 

চালানই সহজতম পঞ্চতি। কিন্তু বাংলা ভাষার 

অপেক্ষাকত কোমল শব্ধরাজির মধ্যে ইংরেজী 

শব্গুলিকে খটমট শোনায় বলে অনেকের মত 

হচ্ছে, ইংরেজী কোন শব্ধ ঠিক সেইভাবে না লিখে 
স্থানে স্থানে একটু পরিবতিত করে বাংলার ছাচে 

ঢেলে নেওয়া। মূল পদার্থ গুলির (£0167001)05) 

বাংলা নাম দেওয়া প্রসঙ্গে আচায রামেস্রহনারও 

এই মতই সমর্থন করেছেন--“মূল পদাথগুলির 

অধিকাংশ অল্পদিন মাত্র পঙ্ডিতগণ কতৃক আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । কাজেই ইহাদের বাংলা নাম নাই। 

বিদেশী নামগুলি বাংলা হরফে লিখিয়! চালানো 

যাইবে, কি গ্রত্েকের জন্ত নৃতন নামের সৃষ্টি করা 
হইবে, ইহা বাংলা ভাষায় এক বিষম সমস্য 

হইয়াছে । যারা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তার! 

সকলেই ইংরেজীতে কৃতবিদ্ক, আবার স্বদেশী 

বিদেশী ছুই প্রস্থ নাম ব্যবহার করায় নানা 

অস্থবিধা। কাজেই বিদেশী নামগুলি বাংলা হরফে 

চালানই মোটের উপর স্থবিধা। বাঙ্গালীর 

বাগেন্দরিয়ের খাতিরে একটু আধটু উচ্চারণ বদ্লাইলে 
শ্রুতিকটুতা দোষও দুর হইতে পারে অথচ বুঝিবার 

( ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

গোল হইবে না। এইরূপে সীলীনম, তেলুরম 
স্বচ্ছন্ধে বাংলায় চলিতে পারে ।” 

কিন্ত দেখা যাচ্ছে, এখানেও সেই আগের 

মতই এক গ্রশ্ন_পরিভাষা মুখস্থের ব্যাপারই চলে 

আসছে। অধিকন্ত এখানে অবিরুতভাবে ঠিক সেই 

শবটি থাকলে যে সুবিধা থাকতে পারতো তাও 

থ|কলো না, আবার আমাদের বাংলা ভাষার যা 

বৈশিষ্ট্য তাও রক্ষা হলো না) কারণ বিদেশীয় 

শব্দকে একটু-আধটুকু পরিবতিত করলেই ঠিক- 
ভাবে বাংল! ভাষার ধাতের সঙ্গে খাপ খাবে 

একথা বলা চলে না। তারপর এই ভাবে 

অদল-বদল করেই যদি আমরা পরিভাষা সমস্যার 

সমাধান করতে চাঁই, তাহলে তা করতে হবে এক 

বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। খেয়াল- 

খুনী মত যা খুশী করলে একই শব্ধকে বিভিন্ন 

স্বানে বিভিন্নদূপে প্রকাশমান দেখা যাবে (বর্তমানে 

যা হচ্ছে), যা মোটেই অভিপ্রেত নয়। আচাধ 

রামেন্ুসুন্দর ব্যবহৃত ফম্ফরস্, মগ্রীশম্। আলমশীনম্ 
কিন্তু এখন কেউই ব্যবহার করেন না। রবীন্ত্রনাথও 

নিউট্রনকে “চ্যুউন” লিখেছেন । এই ভাবে 

লেখকের ইচ্ছামত পরিবতন, যে কেউ বাংলা ভাষায় 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধার্দি পাঠকালে যথেষ্ট পরিমাণে 

লক্ষ্য করে থাকবেন । 

সর্বশেষে বিদেশীয় শব্গুলিকে বাংলা হরফে 

চালাবার কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এর 

বিরুদ্ধে যা বলা যেতে পারে তার প্রথমটি সম্বন্ধে 

আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজী শব্দগুলি বাংল। 

ভাষার ধাঁতের সঙ্গে ঠিক মেশে না। আর অনেকে 

আবার নেহাঁৎ ম্বাদেশিকতার খাতিরেও এটা 

অপছন্দ করেন ধে, আমাদের ভূতপূর্ব শাসকদের 

ভাষা আমাদের ভাষার উপরেও তার স্থায়ী ছাপ 

রেখে যাক। কিন্তু দ্বিতীয়টির বাস্তবিক কোন 

ভিত্তি নেই; কারণ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্ধ 

ছাঁড়ীও ইতিমধ্যেই অনেক ইংরেজী শব্ই বেমালুম 

বাংলা ভাষায় মিশে গেছে । আর তাছাড়াও 
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এই ভাবে ষদদি কিছু বিদেশী শব্দ আমাদের গ্রহণ 

করতে হয় তবে তা মোটেই অপমানজনক কিছু 

হবে না; কারণ এই গ্রহণ আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি 

এবং প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক হবে। পৃথিবীর 

সব ভাষাই কমবেশী বিদেশীয় শব গ্রহণ 

করে আপন ভাষার শব্মভাগারকে সমৃদ্ধতর 

করেছে । কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের সেই পথ 

অন্থমরণে তেমন কিছু বাধা আছে বলে মনে হয় 

না। 

কিন্তু বিদেশীয় শব্দগুপিকে বাংলা হরুফে লিখে 

ব্যবহার করলে অনেক দিক দিয়ে বেশ স্থবিধা 

দেখতে পাওয়া যায়। 

আর কোন সমস্তাই থাকবে না। ভারতবর্ষের 

প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার পরিভাষা সমস্যার 

সমাধানহই একযোগে হয়ে যাবে। এর ফলে 

প্রাদেশিক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে এমন 

একটা সুষ্ঠ মামগ্রস্তপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে, যা 
মোটেই সম্ভব হবে না যদি প্রত্যেক ভাষাই 

স্বকীয় ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষাকলে আপন ভাষার 

উপযুক্ত শব্ধ দিয়ে পরিভাষা সমস্যার সমাধান করে 

নেয়। এর ফলে পরিভাষা মুখস্থ করবার কোন 

বালাই থাকবে না। এতে সবচেয়ে স্ুবিব 

হবে এই যে, উচ্চতর মানের বিজ্ঞান শিক্ষার 

জন্যে প্রয়োজন হলে অল্প কিছু ইংরেজী শিখেই 

বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকাবলা পড়তে পারা 

যাবে। এটা যে একটা মস্তবড় স্থবিধা, সে কথা 

আশ। করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। 

বিজ্ঞান বিষয়ক বাইরের বই, সামঘ্িক পত্র প্রভৃতি 

আমাদের দেশে খুবই কম। আমাদের দেশের 

বর্তমান শিক্ষার হার ও অর্থনীতিক অবস্থার 

পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, এই জাতীয় 

পুস্তক বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে অন্গবাদ বা 

রচনার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। 

এক্ষেত্রে ইংরেছী পুস্তকাবলীর উপর আমাদের 

নির্ভর করতেই হবে। কাজেই এ জাতীয় পুন্তকা- 

প্রথমত: তাহলে এ সম্থন্ধে, 

বাংল। ভাষ।য় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিভাব। রি 
বলী পাঠ যাঁতে সহজপাধ্য হয়, সেই দ্বিকে নজর 
দিয়ে পরিভাষ] সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়াই 

অধিকতর বাঞ্চনীয় 

আচাধ বামেন্দ্রহন্দর এক জায়গায় লিখেছেন--. 

“কেহ কেহ ও%5 শব্দটি বাংলা হরফে লিখিয়া গ্যাস 

নামটি বাংল! ভাষায় চালাইতে চাহেন। আমি 
তাহাতে কিছুতেই সায় দিব না। এ শব্ধ এক্পে 

লিখিলে আমাদের ভাষায় ধাতের সঙ্গে মিশিবে 

না; বড় কদর্য দেখাইবে। একটা ভদ্রতবর শব্ধ 

চাঁই।” কিন্তু তিনিই আবার আর এক জায়গায় 

বলছেন (বোধ হয় পরবতাঁকালের রচনায় ) “বাংলা 

ভাষার একটা ধাত আছে। সেই ধাতের সঙ্গে 

না মিলিলে ভাষাটাই কদর্ধ হইয়া পড়িবে ও 
লোকে বরং ইংরেজী পড়িবে, কিন্ত সেই কদর্ধ বাংলা 

পড়িবে না। অগ্র্জান, যবক্ষারজান, উদ্জান--এই 

যে নামগুপি বাঙ্গলা কেতাবে দেওয়া হইয়াছে 

তাহারও নানা দোষ। প্রধান দোষ উহাদের 

দীর্ঘতা) লেখা কেতাবে থাকিতে পারে, কিন্তু মুখের 
কথায় চালানো! ছুক্ষর। সেই জন্য কথিত ভাষায় উহ! 

এতকালেও চলে নাই। এই নাম কয়টি এত পুনঃ 

পুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে 

না ঠেকে সেইরূপ নাম হওয়া উচিত। যতদিন 

আপত্তির মীমাংসা না হয় ততদিন ইংরেজী নামই 
ব্যবহার কর। ভাল, ইহা এই বয়সে বুঝিতেছি। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি অক্সিজেনের ও নাইট্রো- 

জেনের ইংরেজী নামই ব্যবহার করিব। অনেকে 

অনেক আপত্তি তুলবেন, কিন্তু এই আপত্তির অস্ত 
নাই। হাইড্রোজেন বড় কর্কশ, কিন্তু উদ্ঞ্জানও 

কেহ বলিতে চাহিবে বোধ হয় না। ডাক্তারদের 

কল্যাণে আঁজকাঁল অক্সিজেন পাড়াগায়েও চলিয়াছে, 

অতএব ইংরেঞজীই চলুক 1” বর্তমানের অবস্থাদৃষ্ট 

মনে হয়, পচিশ-তিরিশ বছরের ব্যবধানেও সমস্যা! 

সেই এক এবং সমাঁনই রয়েছে; অতএব আমরাও 

বলি ইংবেজীই চলুক । 

একটি ক্ষুত্রায়তন প্রবন্ধে এই গুরুতর ব্যাপারে 
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একবারে কোন সমাধানে পৌছাতে চাওয়া নেহাৎ 
বাতুলতা। আমসঙ্গ কথা হচ্ছে--এই বিষয় নিয়ে 
নিদিষ্ট এবং স্ুুশৃঙ্খলভাবে কোন ব্যবস্থ' অবলম্বন 

কর! উচিত এবং এই কথ। ম্মবুণ করেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণ।। নচেৎ এই নিয়ে বাংলা ভাষায় একটা 

বিশ্রী ব্যাপার আরস্ত হবে বা ইতিমধ্যেই হতে 

আরম্ত করেছে। যে উপায়েই পরিভাষ। নমস্তাদ 

সমাধান করা হোক না কেন, তা কোন মতেই 

ব্যক্তিবিশেষের মতামতের উপর নির্ভর কর! উচিত 

নয়। কোন দেশ বা জাতির ভামা সেই দেশ বা 

জাতির জাতীয় সম্পত্তি। ক।জেই ভাষাগত কোন 

সমন্তার সমাধান সেই জাতির সামগ্রিক দাগিত। 

ব্)ক্িবিশেষের খেম়ালখুলী মত প্রতিশব ব্যবহার 

করবার ফলে বর্তমানে বাংল! ভাঁষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 

রুচন।য় একই ইংরেজী শবকে বিভিননরূপে প্রকাশ 

করা হচ্ছে । 10670010091 1010০”-কে বাংলায় 

লেখ! হচ্ছে--কেন্ত্রাতিগ শক্তি, কেন্দ্রবিমুখী শক্তি, 

বাহিরমুখো! বেগ, কেন্দ্রাপসারী শক্তি প্রভৃতি রূপে। 

08:৮01% 010$%10-কে রবীন্দ্রণাথ লিখেছেন 

অঙ্গারাঝ্সিজেনী গ্যাস (বিশ্বপরিচয় ); রামেন্দ্রহন্দর 

লিখেছেন কয়লা পোড়া-অনিল ( জগতৎকথা ) ও ডাঃ 

কুদ্রংই খুদ| লিখেছেন অঙ্গার-দ্বি-অস্জ রূপে । 
ইংরেজী ৬1০16 বাংলায় বেগুনী রং। বেগুনের 

রঙের মত রং বলা হয়ে থাকে। রামেজ্্রন্ুন্দর 

লিখেছেন--পবেগুনী শব্দটা অভব্য শুনার, বার্তাকু 

করিলেও উন্নতি হয় না। কাজেই বেগুনী রঙের 

শিশ্বীর বা শীমের বর্ণকে শিশ্বী বর্ণ বলিলাম ।” 

' ড19%168002-এর বাংল! করতে গিয়ে রবীন্দ্র- 

নাথ লিখেছেন--ণ্যাই হোক ইংরেজীতে যাকে 

গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ব না বলে ভারাবর্তন 

নাম দিলে গোল চুকে যায়।* (বিশ্বপরিচয় ) 
উল্লিখিত উদ্ধৃতি ছুটিই নিঃশংসয়ে প্রমাণ 

করবে যে, প্রতিশত্ষ নিধশরণ সমস্যা কোন মতেই 

ব্যক্তিগত মতামত অনুসারে হওয়া উচিত নয়। 

এই.সব পরিবর্তন হয়তো সামান্ত ভেবে অনেকেই 

[১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

উপেক্ষণীর মনে করেন? কিন্তু মনে হয়-কোন 

মতেই তা হদ্য়া উচিত নয়। বিজ্ঞান বিষয়ক 

রচনায় সাহিত্যের প্রধান ঠবশিষ্ঠ্য--ভাষার 

[১7000659 বা £১০006176551 একই জিন্ি 

বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন শবে তা প্রকাশ করলে 

সেই ভাব! তত ৪০ এবং £0006 কোন মতেই 

হতে পাবে না বলেই মনে হয়। 

কিডিপ্ন বিদেশীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ কোন 

বিপদের সময় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞানী 

ব্যক্তিরা একহিভ হয়ে কোন মীমাংসা করে নেন। 

কিন্কু আমাদের দেশে সে কম কোন ব্যবস্থা ন। 

থাকায় বা এব্যাপারে এ পধন্ত না হওয়ায় বাংলা 

ভাষায় বিভিন্ন টবজ্ঞানিক পুস্তকের বা প্রবন্ধের 

লেখকেরা কখনও বা বাংলা হরফে বিদেশী শব্বকে, 

আবার কখনও বা নিজের থেয়ালখুনীমত পরিভাষ! 

তৈরী করে নেন। কিন্তু এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা 

বিষয়ে যে ওরূপ চলা মোটেই উচিত নয়, তা সকলেই 

স্বীকার করবেন। কাজেই আমাদের এখানে 

উচিত যে, বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটু সজাগ 

হয়ে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির সমন্বয়ে এক বৈঠক 

আহ্বান করে এই ব্যাপারে কোনও একট] সমাধানে 

পৌছানো । আর শুধু কোন সমাধানে পৌছালেই 
চলবে না, তাদের নিধণরিত পরিভাষা] প্রত্যেক 

লেখক ও প্রকাশক যাতে ব্যবহার করেন সেদিকেও 

দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমান সরকারও জনসাধা- 

রণকে বিজ্ঞানের বিষয়ে সজাগ করবার নানা উপায় 

অবলম্বন করছেন। সকলেই স্বীকার করবেন, 

বিজ্ঞান বিষ্য়ক সহজ সরল প্রবন্ধা্দি রচনা ও প্রচারই 

এ কাজে প্রধানতম অঙ্গ । পরিভাষ! ব্যাপারের 

উপযুক্ত সমাধান এ কাঁজে বিশেষ সহায়ক 
হবে। কাজেই আমাদের সরকারের সংশ্রবে এই 

সমস্তার সমাধানের চেষ্টা হওয়া! উচিত এবং এতে 

আমাদের শিক্ষাবিভীগের দাঘ্িত্বও মোটেই 

উপেক্ষণীয় নয়। 

ব্্ীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রত্ষ্ঠাতা সভাপতি 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ এ 

অদ্ধে় সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বাংলা ভাষায় 

বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থ। করতে বিশেষ ঘচেষ্ট। তার 

অধীনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষ?, কপকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 

একযোগে পরিভাষা সমশ্যার সমাধানের চে 

করলেই বোধ হয় সবাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। 

ডা: জ্ঞানচজ্দজ ঘোষ ৯১ 

বিশ্বের দরবারে ভাষা হিসাবে বাংল! ভাষার 

মর্যাদা ষথেষ্ট। পরিভাষা সমস্তার উপযুক্ত সমাধান, 

বিশ্বের সাহিতোর 

বাংলার উপযুক্ত মধাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক 

বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্রে 

হবে। 

ডাঃ জ্ঞানচন্জ ঘোষ 

প্ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 

ডাঃ জ্ঞাননন্দ্র ঘোষের সহিত আমার 

পরিচয় ৪৫ বৎসরের । স্বাধীনতা লাভের পর যখন 

তিনি ইণ্াষ্থ্ি আগ সাপ্রাই-এর ডিরেক্টর জেনারেল 

হইয়া দিল্লীতে আসেন, তখন তাহাকে ঘনিষ্ঠতর 
ভাবে জানিবার হ্ৃযোগ হয়। আমি তখন 

ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলাঁম। পুর্ব 

অভিজ্ঞতার অভাবে এই কাজে তাহার সাফল্য 

সম্মন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়। 

ক্বাধীনতা লাভের পূর্বে শ্রীওহরলাল নেহেরুর 
সভাপতিত্বে কংগ্রেস দলের যে প্ল্যানিং কমিটি 

গঠিত হয়, তিনি তাহার সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত 

ছিলেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানচন্দ্র শিল্প- 

উদ্যোগের সহিত জড়িত ছিলেন না, তথাপি 

উক্ত কমিটি প্রসঙ্গে দেশীয় শিল্প-সংস্থায় বিভিন্ন 

দ্রব্যের উত্পাদন সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত 

ছিলেন। তৎ্সত্বেও দিল্লীর বাঁজকর্মচারীদের নিকট 

তাহাকে কিছু বাধা পাইতে হয়। কিন্তু অতুলনীয় 

ধৈধ ও অধ্যবসায়ের গুণে এই সকল বাধা তিনি 

দুর করিতে সমর্থ হন। 

তখনও দেশে প্রযানিং কমিশন গঠিত হয় নাই। 
শিল্পোন্নয়ন বেসরকাগী তত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া 

হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে দেশে যথেষ্ট আলোচনা 

চলিতেছিল। ১৯৪৬ সাপে ভারত সরকারের 

ইগাদ্রিয়াল পলিপি বিবৃত হইলেও সরকার কতৃক 

শিল্প স্থাপনায় সরকারী মহলে যথেষ্ট বিরোধিতা 

ছিল। এই সময়ে আমরা একটি পেনিসিলিন 

কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করি। কিন্তু নানা 

কারণে জ্ঞানচন্দ্রের আমলে ইহার স্থাপনা সম্ভব হয় 
নাই। বিগত যুদ্ধের সময় দেশে নানাবিধ 

রাসায়নিক দ্রব্যের উত্পাদন বৃদ্ধি পায়। সাল- 

ফিউরিক আআসিডের উত্পাদন ৩০১০০ টন হইতে 

১,৫০১০*০ টনে বুদ্ধি পায়। ইহার জন্য প্রাক 

৫০১০০০ টন গন্ধকের প্রয়োজন ছিল। গন্ধক 

ভারতে উৎপন্ন না হওয়ায় এই ব্যাপারে আমেরিকার 
উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ এদেশে যথেষ্ট 

জিপসাম আছে। এই জিপআাম হইতে আমরা 
গন্ধক ও নিমেণ্ট তৈয়ারীর পরিকল্পনা করি। ইহাতে 

প্রায় ১ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহা ন! 

পাওয়ায় উহা অবশ্ত কাধকরী হয় নাই। ১৯৪৭ 

সালে ভারতে দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়! 

দেশের চাহিদা! মিটাইবার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে 
এবং তাহ! বিদেশে রপ্তানী হয়। যদিও পটাসিয়াঙ্ন 
ক্লোরেট এদেশে গ্রস্তত হয়, কিন্ত ফস্ফরাল তৈয়ারী 

করিবার কোন ব্যবস্থা এদেশে ছিল না। অর্ডন্ান্স 



১২ গ্ঞান ও বিজ্ঞান 

ফ্যাক্টনীতে এই ফস্ফরাস প্রস্থত করিবার কথা 
হয়। সর্বসাকুল্যে দেশে মাত্র ৫** টন ফন্ঞ্রাদের 
প্রয়োজন। কেনি বেসরকারী কারখানা এত 
অল্প পরিমাণ মাল তৈয়ারী করিয়া! লাভবান হইতে 
পারে লা। অবসর সময়ে উদ্বত্ত রাসায়নিক ও মর 

বারা সরকারী সংস্থায় উহা প্রস্তত করাইলে বিখ্ষে 
লোকসান হইত না-এই প্রস্তাব৪ সপকানের 
নিকট গ্রেণিত হয় 

মাত্রাজে কয়লা নাই, কিন্ত দেখানে লিগ আাইটের 
সন্ধান মিলে। তাহার প্রচেষ্টায় উহা মাদ্রাজ 
উৎপাদিত হইয়া দক্ষিণস্থ শিল্প সংস্থাগুসির বিশেষ 

| ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

মিটিবে। যদিও তাহার শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ 
ত্যাগ করিয়/ আপিবার পর এই সকল প্রস্তাব 
গৃহীত হয় বটে, কিন্ত মূলত: তাহার আমলেই এই 
সকল প্রত্ত ব আলোচিত হইয়াছিল । 

এই দেনে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ উত্পাদন করা 
হইতে অথ হাই-টেন্সন ইনসথলেটর এখানে ঠতয়ার 
হয়না । ঠা পস্তত করিবার প্রয়োজনীয়তা অঙ্গ 5ব 
কিয়া ডাঃ ঘোষ একটি বিশেষ ক মটি গঠন করেন 
এবং অবণেষে এহ শিল্প সংস্থাটি স্থাপিত হয়। 

১১৪৭ সাপে ডাঃ ঘোষ ও আমি রাদায়নিক 
শির্পের ফাকগুলি বন্ধ করিবার জন্য এক পদ্বিল্পুনা 

জি * 

ডাঃ জ্ঞানচন্র ঘোষ 

উপকার সাধন করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
সিদ্ধির আমোনিয়াম সালফেট কারখানা ইংরেজ 
আমলেই পরিকল্পিত হয়। ডা: ঘোধ তথায় অতি 
অল্প ব্যয়ে মোনল উৎপাদনের পরামশ দেন। এই 
গ্রসজে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিদ্ধির জন্থ 
ফোক-চুললী এবং তাহার সঙ্গে গ্যাস উত্পাদনের 
পরিকল্পনা তাহার সময়েই হয়। এই প্রতিষ্ঠান 
নিঃসন্দেহে তাঁহার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। 
দু্গ।পুরেও কোক-চু্লী বসিতেছে ১ ফলে কলিকাতার 
নাগরিক ও শিল্প সংস্থাগুলির গ্যাসের প্রয়োজন 

করি। ইহাতে দেখান হয় ধে, মাত্র ৪০ কোটি 
টাকা ব্যয় করিয়া এই শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করা 
যায়। সে সমগ্র প্ল্যানিং কমিশন গঠিত না হওয়ায় 
এই প্রস্তাব কাধকরী কর! যায় নাই। কিন্ত গ্রথম 
পঞ্চ বাঁষক পরিকল্পনায় এই সকল প্রস্তাব মূলতঃ 
গৃহীত হইবার পর কাজ সুরু হয়। 

ভারতবর্ষে খনিজ তৈলের পগ্মাণ বেশী নয়। 
কয়লা হইতে ইহা রাসায়নিক উপায়ে তৈয়ারী 

কাবার জগ্ত আমেরিকা হইতে কপারস্ কর্পোরে- 
শনের বিশেষজ্ঞদের আনয়ন করা হয়। এই সম্পর্কে 
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ডাঃ ঘোষের মভাপতিত্বে এবং আমার সম্পাদনায় 

একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রায় দেড়ব্সর কাল 

নানাপ্রকার আলোচন-পরালোচনার পর এই 

কমিটির রিপোর্ট গ্রস্ত হয়। মাত্র ১২ কপি 

রিপোর্ট ছাপা হম । ভারতের বাহিরে নানাদেশে 

এই রিপোর্ট বিশেষ উতস্থক্যের হুষ্টি করে। 

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সম্মতি 

রক্ষা করিয়া কত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, রাসান্ধনিক ও 

অন্যান্য কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের প্রয়ো- 

জন হইবে, সে বিষয়ে অঙসন্ধানের জন্য এই সময়ে 

সায়েট্টিখিক ম্যানপাওয়ার কমিটি শিষুক্ত হয়। এই 
সংসদে ডাঃ ঘোষের উপদেশ ও হিদেশসমূহ 

বিশেষ মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হ্য়। এই 

গ্রসঙ্গে ভারতে ৪টি টেকৃনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট 

স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমটি খডগাপুরে 

স্থাপিত হয় এবং তিনি স্বয়ং ইহার পরিচালনার 

ভার গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের 

উপর অপর তিনটির অস্তিত্ব নির্ভরশীল--এই 

বিষয়ে তিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার 

ম্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তির পক্ষে এই কাজ গ্রহণ করা 

উপযুক্ত হইয়াছে কিনা-এই প্রশ্ন অনেকেই করিয়া- 

ছেন। তিনি আমাকে বশিয়াছিলেন যে, খঙ্াপুর 

তাহার জীবনের অতি দায়িত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া 
তিনি মনে করেন। এই নূতন অভিযানের তিনিই 

পথিকৃৎ । 

এই কথাই আজ মনে হম্ন যে, যখনই কোন 

কিছু দায়িত্ব আসিয়াছে, তখনই তিনি সমস্ত 

অন্তর দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই 

ছিল গুরুদেব আচাধ প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা । ধাহারা 

আচাধদেবের ছায়াতলে বধিত হইয়াছেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই গুরুদেবের চরিত্রের কোন না কোন গুণ 

পাইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ডাঃ ঘোষ গুরুদেবের 

বছ গুণের অধিকাগী হ্ইয়াছিলেন। তাই তীহার 

ডা জ্ঞান্চন্দ ঘোষ ১৩ 

মৃত্যুতে আজ আমরা আনেকেই গুরুদেবের বিচ্ছেদ 
নৃতণ করিয়া অন্থুভব করিতে'ছ। 

অনস্ত কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে-_ ক্ষুদ্র 

মানব-জীবন জল-বুদ্বুদের মত উঠিয়া পুনরায় 

বিলীন হইয়া যাইতেছে - ইহাই চিরস্তন লীলা। 

কিন্ত মাঝে মাঝে ক'তপয় মহাপ্রাণের অভয় 

হয়--যাহাদের অবঙমানেও তাহাদের আরন্ধ কাধ 

চিরকাল চ'লতে থাকে। ডাঃ ঘোষ ছিলেন এই 

শ্রেণীর মান্য। তিনি দ্রেশকে গভীরভাবে ভাল 

বাপিয়াছিলেন। পেশের কল্যাণের জন্য নিজের 

সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াঙিলেন। দেশের দারিজ্যু- 

মোচন ও শিল্প-বাণিজোর উন্নতিসাধন তাহার শেষ 

জীবনের ব্রত ছিল। আমরা তাহার সেই ত্রতের 

কথাই আজ স্মরণ কনি। এই ত্রত পালন করিবার 

বহু স্থযোগ তাহার জীবনে আপিয়াছিল এবং 

প্রাণপণে তিনি তাহার সদ্বাবহার করিবার চেষ্টাও 

করিয়াছিলেন। ইতিহাস তাহাকেই মনে রাখে, 

সফলতা-বিফলতার জমা-খরচে ধাহার উদ্ত্ব থাকে 
সাফল্য । ৩৫ বত্পর পূর্বে লর্ড রোনান্ডলে তাহার 
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ভবিষৎ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন, জ্ঞানচজ্জের 

জীবনে তাহা ফলিত হইয়াছিল । 

রাপায়নিক হিমাবেও তাহার দান অসামান্ঠ। 

ভৌত-রসায়নের অনেক অধ্যায়ে তাহার কার্ধের 
ছায়াপাত হইয়াছে। ভারতব্ধকে পৃথিবীর 
বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে ধাহারা স্থান দান করিয়াছেন, 

তিনি তাহাদের অন্থতম। তাহার জীবনে আচার্য 

দেবের বহু আশা-আকাক্ষা সফল হ্ইয়াছিল। 

গুরুদেবের গ্রাণে তিনি আনন্দদান করিতে পারিয়া" 

ছিলেন, তাই তিনি ধন্ত। আমরা তাহার বন্ধু ও 

সহকর্মী_তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া, ধন্য হইয়াছি। 
দেশ তাহার সেবা পাইয়। গধিত হইয়াছে । জীবনে 

সাফল্যের অধিক আর কি নিবীক্ষা আছে? 



জিভের কথ' 
শ্রীজয়। বার 

সাধারণ লোৌকের নিকট জিহ্র! শুধুমাত্র স্বাদ 
গ্রহণ ও বিশেষ বিশেষ বণ উচ্চারণের স্থান ব্যতীত 

আর কিছুই নয়। আমাদের গপা ছুই পার্ধে 

এবং জিহ্বার উপরে অবস্থিত স্বাদগ্রস্থি সাহাথ্যে 

আমরা খাগযের আন্বাদ পাইয়া থাকি। জিহ্বহীন 

লোকেরও গলার ছুই পার্খে স্বাদগ্রস্থি থাকে। 

জিহবার উপরের ত্বক অণুবীক্ষণের সাঁহাযো পরীক্ষা 

করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বিভিন ধণণের শ্বাদ- 

গ্রন্থির সঙ্গে সঙ্গে অন্গুলির সম্মুখভাগে যে স্পশগস্থি 
থাকে সেইরূপ গ্রন্থিত আছে। জিহ্বার বিশেষ 

বিশেষ অংশে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ স্বাদগ্রন্থির 

সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি জন্মে। 

আমরা সাধারণতঃ যে সকল জিনিন খাই 

তন্মধ্যে নানাপ্রকারের মাছ, মাংস, ফল, সবজী, 

লবণ প্রভৃতি জব্যাদিই প্রধান। জিহ্বা চাও 

রকমের ম্বাদগ্রহণ করে; যেমন- মিষ্ট, তিক্ত, অগ্্ 

ও লবণ । অথচ আমাদের খাছ্যবস্ত হইতে আরও 

বিভিন্ন রকমের স্বাদ পাইয়া থাকি । মিষ্ট বস্তুর 

বাদ জিহ্বার অগ্রভাগে, তিক্ত বস্তর স্বাদ পশ্চাঁদ্- 

ভাগে এবং জিহ্বার দুই পাশে অন্ন ও লব্ণজাতীয় 

স্বাদ পাই। কিন্তু জিহ্বার অগ্রভাগে সকল রকম 

স্বাদ গ্রহণের জন্যই কিছু কিছু স্বাদগ্রন্থি আছে। 

শিশুর সাধারণতঃ কোনও মিষদ্রব্য পাইলে 

জিহ্বার অগ্রগাগ পিয়া চুধিয়া চুষিয়া খায়। 

তাহারা তাহাদের অজ্ঞাতেই যে স্থানে মিষ্টতাবোধ 

প্রবল, সেই স্থানটিই ব্যবহার করে। আবার দেখা 

ষাক্স কোনও পানীয়ের মধ্যে লবণ ও মিষ্টদ্রব্য 
মিশ্রিত থাকিলে তাহার দুই এক ফোটা জিহ্বা 
দিলে প্রথম ছুই রকম স্বাদের পার্থক্য বুঝ যায় 

মা। পরে সেই পানীয়ের অংশ নিদি স্বাদগ্রহণের 

স্থানে পৌছাইলে উভয় রকমের স্বাদই পাওয়া 

যা্ন। কোনও ক্ষারজাতীয় ব। ধাতব পদার্থের 

এক রকমের শ্বাদ পাইলেও তাহার জন্য জিহ্বায় 

বিশেষ হ্বাদগ্রহণের ব্যবস্থার কথা জানা যায় না। 

পঞ্চ উন্দ্রিয়ের অন্যতম এই জিহবা সম্পর্কে 

সাধারণ লোকের জ্ঞান ইহা অপেক্ষা বেশী নয়। 

কিন্তু চিকিৎসকের নিকট এই ইব্দরিয়টি রোগ- 

নিধারণের সহামক হইয়া উঠে এবং তাহার! 

ইহার আকৃতি-প্রকৃতি স্ন্ধে যথেষ্ট মনোষোগ 

দিয়া থাকেন। অনেক চিকিৎসক রোগীর মুখের 

কথা গুনিবার আগেই জিভ দেখাইতে বলেন। 

জিভ দেখিয়াই তাহারা কোন কোন ক্ষেত্রে 

রোগ-নির্ধারণ ও গুষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা কিতে 

পাঁরেন। সৃতরাৎ এই ইন্দ্রিয়টি শুধু স্বাদ-গ্রহণ ও 
কথ! বলিবার জন্যই নয়, রোগ নিধ্ণরণের জন্যও 

তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট । জিহবা পর্যবেক্ষণ করিয়া 

চিকি্সক শুধু বর্তমানেরই নয়, অতীতের রোগ 

সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া দিতে পারেন । 

জিভ সম্বপ্ধে আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই 
ধে, জন্মের আগে, অর্থাৎ ভ্রণ অবস্থায় মানুষের 

ছুইটি জিভ থাকে । জন্মের অল্লক্ষণ আগেই এই 

ইন্দ্রিয়ের দক্ষিণ ও বাম ভাগ একত্রে যুক্ত হইয়া 

বাঁয়। এই দুইটি ভাগের সঙ্গম স্থলে একটি খাজ 

তাহাদের সংযোগের সাক্ষ্য দেয়। জিহ্বার দক্ষিণ 

ও বাম--এই ছুইটি দিকই মস্তিষ্কের সঙ্গে নায়ুর দ্বার! 

যুক্ত। এই ছুই দিকের স্নায়ুর সমতাই ইহার 

গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। 
কোন লোক সম্মুথের দিকে সোঁজাভাবে জিহব। 

প্রনীরণ করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে, তাহার এ 

ছুই দিকের সীঘুর সমতা আছে। জিহ্বার দক্ষিণ 
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দিকের ন্ীযুসমূহ অবশ বা দুর্বল হইলে স্বভাবতই 
সেই দিকের মাংসপেশীগুলিও দুর্বল হয়। তাহার 

ফলে জিহ্বা! বামদিকে এবং তাহা বিপরীত অবস্থায় 

দক্ষিণ দিকে বাকয়া ষায়। এই ব্লকম বক্রতার 

কাপণ, ছুই পাশ্বের আফুলযুহের সমতার অভাব। 

দ্বি-চক্রযানের একটি চক্র অকেজো হইয়া পড়িলে 

অন্য চক্রটির অবস্থা যেরূপ ঘটে, ইহাও সেইবূপ। 

অতএব বুঝ| যাইতেছে যে, জিহ্বার মধ্য রেখা 

হইতে যদি কোন দ্দিক অপর দিক হইতে বেশী 

বাহির হইয়া আসে, তাহা হইলে এ স্থানের সাধুর 

পক্ষাঘাতই নির্দেশ করে। সাধারণতঃ মস্তিষ্কে 

আঘাত লাগিলে বা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের 

ফলেই এইরূপ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে । সেই জন্ত 

চিকিৎসকদের নিকট এই লক্ষণের যথেষ্ট মূল্য 
আছে। সামান্য আঘাতের ফলে কখনও কখনও 

জিহ্বার কিছুটা বক্রত1 দেখ! দিতে পারে । 

রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে যে গ্রোক হয়, তাহার সঙ্গে 

অনেকেরই পরিচয় আছে। এই রকমের রোগীর 

জিহবা পরীক্ষা করিয়াও রোগ ধরা সম্ভব। এই 

ক্ষেত্রে রোগীকে জিহবা দেখাইতে বলিলে দেখা 

যাইবে যে, সে জিহ্বা প্রসারণ করিতে পারেনা; 

উপরস্ত তাহার জিহব| মুখের এক পার্খে হেলিয়া 

থাকে । অনেক ক্ষেত্রে প্রথম বারের স্টোক জিহবায় 

এইরূপ চিহ্ন বাখিয়া যায়। 

জিভের চতুর্দিক শ্নৈম্মিক বিল্ী দ্বার আবৃত । 
ইহার ভিতরের অংশ মাংসপেশীতে পূর্ণ। জিহ্বার 
উপরিভাগ যথেষ্ট কর্কশ হইলেও তাহার উপরের 

আবরণীটি লুক এবং স্বচ্ছই হইয়া থাকে। সেই 

জন্য লক্ষ্য করিলে জিহ্বার তলদেশ দিয়া যে সকল 

রক্তবাহী শির! ও ধমনী চলিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে 

দেখা যায়। 

চিকিৎমকের1] সেই রক্তবাহী ধমনী ও শিরার 

রং দেখিয়া রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনুমান 

করিয়া! বলিতে পারেন- রোগীর রক্তহীনতা আছে 

কি না। বিবর্ণ জিহ্বা দেখিলে তাহারা বুঝিতে 

জিভের কথা ৯৫ 

পারেন_-রোগী রক্কে লৌহের অল্পতাজনিত রক্ত- 

হীনতায় তুগিতেছেন। 

ঞিহ্বায় অনেক সময় সাদ] পর্দা পড়িতে দেখা 

যায়। এই কারণে অনেক সময় সুস্থ লোকও ব্যস্ত 

হইয়া! পড়েন। সাধারণের ধারণা--কোষ্ঠবন্ধতাই 
ইহার একমাক্র কারণ। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে 

কোষ্ট পরিষ্কার হইলেও এই সাদা আস্তরণ থাকিয়া 

যাঁয়। তখন চিকিৎসকগণ রোগীর ব্যক্তিগত খাছ্য- 

তালিকা এবং অভ্যাস জানিয়া বলিতে পারেন-”” 

কি কারণে এ পদ পড়িয়াছে। অতিরিক্ত ছুপগ্ধপান 

করিলেও জিভের সাদা দাগ পড়ে। তবে 

আমাদের দেশে শিশুরাই উপযুক্ত পরিমাণে ছুধ পায় 
লা, কাজেই এখানে বয়স্কদের অতিরিক্ধ দুপ্ধপানের 

কথাই ওঠে না। অস্থ হইলে অবশ্য জিহ্বায় 

অনেক সময়ই এই কারণে সাদ] আন্তরণ পড়ে। 

বিগত চতুধিংশ শতাবী পূর্বেই ওধধের 
জন্মদাতা হিপোক্রিটাস বলিয়াছিলেন যে, জিহ্বাস 

প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রতিফলিত হয়। 

আধুশিক চিকিৎসকেরা আত্তরণযুক্ত জিহ্বা লইয়া 
গবেষণা] কারতেছেন। 

ইংল্যাণ্ডের লাউডন নামক জনৈক চিকিৎসক 

এই গবেষণায় অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি কয়েক 

শত রোগী লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন। প্রত্যেক 

রোগীর জিভের অবস্থা, তাহার সঠিক কারণ 
নিধারণ, জর আছে কি নাই, কোষ্ঠ পরিষ্কার 

কিনা, ধূমপানের অভ্যাস এবং দাতের অবস্থা লক্ষ্য 

রাখা হইয়াছিল। তিনি জিহ্বার তিনটি অবস্থা 

পর্যবেক্ষণ করেন। যথা-- 

১। পরিফার জিহব। 

২। কিছু পরিক্ষার জিহব। 

৩। আস্তরণযুক্ত জিহব। 

পরীক্ষার ফলে লাউডন বলিয়াছেন যে, যাহার! 
অধিক ধূমপান করে, তাহাদের জিহ্বায় সাদ] 

পর্দা পড়ে। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন ধে, 

যাহাদের জিহ্বায় আস্তরণ পড়িয়াছে, তাহারা 



৪৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

অনেকেই শ্বারস্থের কোনও হোগে ভুগিতেছে। 

সেই তুলনায় পাকষস্ত্রের রোগীর সংখ্য! বেশী নয়। 
পূর্বোক্ত রোগীদের মধ্যে দিজাতীয় রোগ, 

্রস্কাইটিল, গ্রুরপসি, নিউমোনিয়া এবং ইনরুয়েছা 

রোগ দেখ! গিয়াছে । টন্ষিলের প্রদাহ ও জরেরু 

দরুণ অনেক সময় জিহবায় সাদ| পর্দা পড়ে। দাত 

থারাপ হইলে৭ এইবূপ ঘটে । 

লাউডনের গবেষণার ফলে আরও জানা 

গিয়াছে যে, পাকস্থলী ব] আগ্রিক গোলযোগ, অঙ্ত্- 

ক্ষত বা আমাশয়ই জিত্বাযম় আন্তরণ পড়িবার 

কারণ নয়। অনেক রোগী পেনিমিলিন লেন্স 

ব্যবহারের পরে তাহাদের জিহ্বায় কালো দাগ 

দেখিতে পায়। প্রথমে মনে করা হইত) খাচ্ছে 

কোনও আবশ্যকীয় উপাদান কম হ্ঃলে এইরূপ 

ঘটে। কিন্তু পরে গবেষণার ফলে জান] গিয়াছে 

যে, পেনিসিলিন মুখের ভিতরে কতকগুলি নিদোয 

জীবাণুকে নষ্ট করিয়া দেয়; তাহার পর সেখানে 

কালো রঙের ছত্রাক জন্মে। এ ছত্রাকের নাম 

মনিলিয়! বা ক্যানডিডা নাইগ্রান্স। গ্বায় 

কালো দাগ দেখিতে পাইলে চিকিৎসকের! 

পেনিসিপিনের পরিবর্তে অন্য কোনও আযাটি- 

বায়োটিক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা সেই আটি- 

বায়োটকের সঙ্গে এমন কোনও রামায়শিক পদার্থ 

যোগ করিয়া! দেন, যাহার প্রভাবে এ ছত্রাক বিষ 

হইয়া যায়। 
জিহব| লাল হইলে চিকিৎসকেরা সেই লালিমাঁর 

ঘনত্ব হিসাবে রোগ নির্ণয় করেন। জিহ্বার 

লাল ছিট ছিট্ দ্রাগ দেখ! গেলে তাহাকে স্কার্লেট 

ফিবারের লক্ষণ বলিয়! ধর! হয়। জিহ্বার আরও 
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একটি অবস্থা রোগী এবং চিকিৎসককে বিব্রত করিয়া 

থাকে। এই অনস্থায় এ ইন্দ্রিযটি নানাভাবে 

চিত্রিত বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে সেই বেখাচিত্রের 

আকৃতির পরিনতন ঘটে । ইল্ায়েলের ছুই জন 

চিকিংনক অনেক শিশু রোগীর উদাহরণ দেখা- 

ইয়াছেন। জিহ্বার এইরূপ লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে 

শরীরে চুলকাণি, খোলম ওঠা ও ক্র্নাইটিস হইতে 
দেখা ঘায়। তবে ইহার সঠিক কারণ নিণীত হয় 
লাই । তাহারা মনে করেন, কিছুটা খাছ্যের দোষে, 

কিছুটা বা আলাঞজির ফলে অথবা বংশগত কারণে 

এই রোগ উৎপন্ন হয়। জিহব। উজ্জল লালব্ণ, 

ক্ষতমুন্ত অথব| স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা সরু 

হইলেও কঠিন রক্তহীনতা বোঝায়। গোলাপী 

রঙের স্বীতি ও বিবর্ণ ডিহ্ব। রক্তে লৌহের 
অল্পতাজশিত এক্তহীনতারই নিদেশ দেয়। 

পৃণ্বই বলা হইয়াছে যে, ভিহ্বায় প্রচুর রক্ত- 

চলাচল করে। ইংলাাত্ের কয়েকজন চিকিৎসক 

দেই স্ুবিধকে কাছে লাগাইয়াছেন। যেসকল 

রোগীকে অদাড় করা হইয়া থাকে, চিকিৎসকের! 

তাহাদের চিতায় প্রয়োজনীয় ওষধ স্চিকাযোগে 

প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সফল লাভ করিয়াছেন। 

বাহু বা উরুতে যে ইন্ট্রামাসকিউলার ইঞ্জেকলন 

দ্েওয়। হইয়া থাকে তাহা কার্যকরী হইতে প্রায় 

মিঁনট দশেক সময় লাগে । কোনও ওঁষধ স্চিকা- 

যোগে জিহ্বায় প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ের 

মধ্যেই সফল পাওয়া যায়। অবশ্বা এই পদ্ধতি 

কেবলমাত্র রোগীর অসাড় বা অজ্ঞান অবস্থাতেই 

কাজে লাগানো সম্ভব। 



পরমাণু পরিচয় 
প্রীমশোককুমার দত্ত 

[ পরমাণু সক্ঘন্ধে আজ সর্বত্র আলোঁচনী হচ্ছে-- 

কিন্ত এত আলোচনা সত্বেও এ বিষায় আমাদের 

ধারণ। স্পষ্ট নয়। পরমীণু সংক্রান্ত কয়েকটি প্রচলিত 

শবের পরিচয় সাধন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য -. 

লেখক । ] 

অণু বা মলিকিউল হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, 

যানিজন্ব গুণ বজায় রেখে প্রকৃতিতে অবস্থান 

করতে পারে। অথণুর সঙ্গে পরমীণুর প্রভেদ 

হলো- পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। 
হাইড্রোজেনের পরমাণু একাকী অবস্থান করতে 

পারে না। ছুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে হাই- 
দ্রেনের অণু গঠিত। 

পরমাণুকে ভাঙা যায় নাঁ_এ ধারণা ঠিক নয়) 
বস্ততঃ পরমাণুর ভাঙনের ফলে পরমাণু বোমার 

আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। 

পরমাণুর গঠন-প্রণালী সৌরমগুলের অনুরূপ । 
যর্দিও তার আয়তন এত ছোট ষে, সর্বাপেক্ষা 

শক্তিশালী মাইক্রক্কোপের সাহায্যেও তা চোখে 

পড়ে ন|। স্থর্ষ-প্রদ্ক্ষিণকারী নবগ্রহের ন্ায় পরমাণুর 

কেন্দ্রবস্ত বা নিউক্রিয়াপকে ঘিরে ইলেকট্রন নাঁমে 
অতি সুক্ষ বস্তকণ। আবতিত হচ্ছে। 

আইসোটোপ--একই পদার্থের প্রকারভেদ 

সম্ভব। তা হলো আইসোটোপ। অক্সিজেন পরমাণুর 

ওজন যোল ধরে হাইড্রোজেন পরমীণুর ওজন এক। 

কিন্তু এক ধরণের হাইড্রোজেন আছে যার পরমাণুর 

ওজন ছুই। ফলে এই ভারী হাইড্রোজেন বা 

ভয়টেরিয়াম সাধারণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। 

হাইড্রোজেন গ্যাসের অপর একটি আইমোটোপও 

রয়েছে। তা হলে উ্রাইটিয়াম। প্রকতিজাত 
আইনোটোপের সংখ্যা পরিমিত। কিন্তু সাই- 

ক্লোন, সিনক্রোটন, পরমাণু রিয়্যাক্টর ইত্যাদি 

যন্ত্রের সাহ।য্যে ইতিমধ্যে সাত শতাধিক কৃত্রিম 

আইসোটোপ তরী করা সম্ভব হয়েছে । ঠবজ্ঞানিক 

প্রচেষ্টায় এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পরমাণু 

বিস্ফোরণে বহুবিধ আইসোটোপের উত্তব হয়। 

তেজক্ষিযম আইসোটোপ জীবদেহের পক্ষে বিশেষ 

ক্ষতিকর। 

সাধারণ মৌপিক পদার্থের সঙ্গে আইসৌটোপের 
পার্থক্য থাকে। ক্যালসিয়াম অস্থিগঠনে সহায়ত! 

করে, কিন্তু তেজক্ষিম্ ক্যালপিয়াম হাড়ে অধিক 

মাত্রায় জনা হলে ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ হয়। 

বহু আইসোটোপ আজ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবস্থত 

হচ্ছে। তেজ্ক্রিয় আয়োডিন, তেজক্িয় ফম্ফরাঁস 

ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র। 

তেজক্ষিম কোবান্ট দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে 

পরম আশার স্থল। শিল্পকার্ধেও আইসোটোপ 

নিয়োজিত হচ্ছে। আইসোটোপের ব্যবহার 

প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। 

আপেক্ষিকত। তব- আইনষ্টাইন উদ্ভাবিত যুগাস্ত" 
কারী তত্ব, ছু-পর্যায়ে বিভক্ত--১৯০৫ সালের বিশেষ 

তত্ব এবং ১৯১৫ সালের সাধারণ তত্ব। পরমাণুশতি র 

সঙ্গে সম্পককযুক্ত একটি অংশ মাত্র এখানে উল্লেখ 

কর! হচ্ছে। এতদিন আমরা পদার্থ অবিনাশী এবং 

শক্তির প্রকারভেদ আছে বলে জানতাম । যেমন, 

কাঠ পুড়লে অঙ্গার হয়, অথবা তাপ-শক্তি আলোকে 

রূপান্তরিত হতে পারে--ইত্যাদি। কিন্ত গাণিতিক 

উপায়ে আইনষ্টাইন প্রমাণ করেন যে, শক্তি ও 

পদার্থ আসলে একই জিনিষের বিভিন্নরূপ--পদার্থ 

শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। 

পদার্থকে শক্ষিতে নিয়ে যাওয়া যায় বলেই মানুষ 
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আজ পরমাণুর অসীম শক্তির অধিকারী হতে 
পেরেছে । তবে শক্ষিকে পদার্থে নিয়ে যাওয়ার 

কৌশল আজ ৪ মানুষের আয়ত্তে আসে নি। 
ইউরেনিয়ম--একটি ধাতব পদার্থ প্রকৃতিজত 

মৌলিক পদার্থ গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী । ইউ- 

রেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের ফলে যে তেজ শিগ্গত 

হয় তা-ই পরমাণু বোমার উৎস। 

ইলেকট্রন--পরমাণুর কেন্দ্রবস্তকে প্রদক্ষিণকারী 

নিগেটিভ তড়িত্বাহী বন্তকণা। ওজন-_-সবচেয়ে 

হাল্ক। হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪৪ ভাগের এক 

ভাগ মাত্র। বিছাৎপ্রবাহ বলতে এই ইলেকট্রনের 

গ্রবাহকেই বুঝায়। 
এক-রেস্গণিতশাস্তথে রোমান হরফ ৮১ 

(এক্স ) অজ্ঞাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একা-রে-- 

অজ্ঞাত রশ্মি। তুটস্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 

রন্জেন গব্ষণাকালে সহসা এই বিচিত্র রশ্ির 
সন্ধান পান এবং এর প্রকৃতি তখন পযন্ত অজ্ঞাত 

থাকায় নাম দেন এক্স-রে । বমানে রন্জেন রশ্মি 

নামেও পরিচিত । এক্স-রের বিকিরণ কাঠ, কাগজ 

মাংসপেশী, এমন কি-ধাতুর পাতা পাতও 
অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে; কিন্তু যে কোন 

ঘননিবন্ধ বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে মানুষের 

দেহাভ্যস্তরস্থ হাড়ের ছবি তোলা সম্ভব। তাই 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এর এত কদর। 

জিন (001765 )--এক কথায় জীবন-কণি কা” 

(6০20 06116) জীব-কোষের অতি স্ক্ম অংশ। 

পরমীথুর বিকিরণে জিন-এর ক্ষতি হয় সর্বাধিক। 

ক্লিন বংশগতির নির্ধারক, সন্তানের ঠদহিক গঠন 

কিরূপ হবে তা এই জিন-এর উপরই নির্ভর 

করে। বিকিরণের প্রভাবে জিন-এর যে পরিবর্তন 

হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারাত্মরক। এই 

পরিবতিত জিন বংশধরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ 

করে) তাই বিকিরণের ফলে ভবিষ্যৎ পুরুষের 
বিপদের পরিমাণও ভয়াবহ। পরমাখু বোমা 

পতনে নিকটবর্তা ষে সব অঞ্চলের লৌক আজও 

[১২শ ব্ধ, ২য় সংখ্যা 

অনাহত আছে বলে বোধ হয়--ব্ল! যায় না, 
কয়েক পুক্ুষ পরে তাদের বংশধরদের বিকিরণ- 

জনিত দুরারোগ্য রোগে তুগতে হতে পারে। 

সম্প্রতি বিখ্যাত জেনেটপিষ্ট ডাঃ মুলার উতকণা 

প্রকাশ করেছেন যে, এ-পর্যস্ত অনুষ্ঠিত পরমাণু 

বিস্ফোরণের প্রভাবে আগামী ৩০ বছরে অন্ততঃ 

লক্দাধিক লোকের জীবন হানি ঘটতে পারে। 

জিন-এর উপর বিকিরণের ক্রিয়া এতই 

মারাত্বক | 

তেজক্ষিমৃত| বাঁ রেডিও-আযাক্টিভিটি কোন 

কোন পদার্থের এক বিশেষ ধর্ম। ভারী পদার্থমাত্রেই 

তেজক্ষিয়। যেমন--রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরি- 
ঘাম ইত্যাদি। সাইক্লোট্রন, প্রোটন সাইক্লোন 

ইত্যাদি যস্্রের সাহায্যে বহু কৃত্রিম তেজক্কিয় 

পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়। 

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ই্রন্পিয়াম-৯০ 

(যে ট্রন্সিয়ামে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা 
৯০) ক্যালপিয়াম-৪৪ ইত্যাদি তেজক্ষিয় আইসৌ- 

টোপের উদ্ভব হয়। তেজক্ষিয়ার ফলে পদার্থ শক্তিতে 

রূপাস্তরিত হ্য়। তেজক্ষিমৃতা একপ্রকার সক্রিয় 

বিকিরণ, যার ফলে মৌলিক পদার্থ আল্ফা, 
খিটা বা গাম রশ্মি বিকিরণ করে এবং মূল পদার্থ 

অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তেজক্রিয়তার জন্যে 

দুর্লভ রেডিঘ্াম কালক্রমে সামান্য ধাতু সীসায় 

পরিবতিত হয়ে যায়। 

থোরিয়াম__-একটি তেজক্ষিয় মৌলিক ধাতব 
পদ্দার্থ। পারমাণবিক শক্তি আহরণের ক্ষেত্রে ইউরে- 

নিয়ামের বিকল ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। 

পদার্থটি অপেক্ষারুত স্থলভ। ভারতের দক্ষিণ 

উপকূলে মোঁনীজাইট বালিতে প্রচুর থোরিয়াম 
পাওয়া যাঁয়। 

নিউক্রিয়াস--পরমীণুর কেন্দ্রবস্ত। প্রোটন, 

নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক বস্তকণীর 
সমবায়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের 
জ্ঞান আহরণ আজও শেষ হয় নি। তবে এটুকু 
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ঠিক যে, নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে অপরিমেয় 

পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়। 

পিকাঁডন--জাপানী কথা । পিকা মানে প্রথর 

আলে! এবং ডন মানে শীষণ শব্ব। ১৯৪৫ সালের 

৬ই অগাষ্ট ভোরবেলায় হিরোপিমায় প্রথম পরমাণু 

বোমা পতনের পর বিছ্াতের ন্যায় তীক্ষ আলো এবং 

প্রচণ্ড শব্ব _ছুই-ই প্রায় এক সঙ্গে অনুভূত হয়েছিল। 

বোমা পতনের পর জীবিতদের মধ্যে এই পিকাডন 

বা সংক্ষেপে পিকা কথাটি জাপানীদের মধ্যে খুব 

প্রচলিত হয়। পিকাডন বলতে তারা পরমাণু 

বোমাকেই বোঝাতে । 

বল-তরঙ্গবাদ--ফরাঁপী গণিতবিদ ব্রগ.লি বস্ত- 

কণিকায় তরঙ্গ ধম আরোপ করেছেন। তার 

মতানুপারে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি 

একহ সঙ্গে বস্ত ও তরঙ্গের ধর্ম পালন করে। একেই 

বলা হয় বল-তরঙ্গবাদ (৬/০৪৬০ 70601917105) । 

এই অভিনব তত্ব বর্তমানে অনেক দূর অগ্রসর 
হয়েছে । টমসন, নানার, স্টার্ণ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের 
গবেষণায় বল-তরক্গবাদ আজ কতকাংশে পরীক্ষিত 

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

বিকিরণ-_-তড়িৎ-চুম্বকের তরঙ্গাকারে প্রবাহিত 

শক্তি। যেমন-তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্জ, 

এক্সরে ইত্যার্দি। অপর অর্থে পরমীণুর গতিশীল 
বস্তকণ]-- ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি। 

বাতি বা আগুন জাললে যে আলো বা তাপ 

বিকিরিত হয় তা হলো সাধারণ, কিন্তু পরমাণুর 

বিস্ফোরণে ষে শক্তির বিকিরণ ঘটে তার প্রভাব 

সারা পৃথিবী ময় ছড়িগ্ে পড়ে । অধিক বিকিরণে জীব- 

দেহ বিনষ্ট হয়। বিকিরণের ফলে উত্তৃত “রেডিয়েশন 

সিকনেস্ঠ আজ অতি সাধারণ কথা । হিরোপিমা, 

নাগাসপাকি এবং বিকিনীতে জাপানীরা! এবং গব্ষেণা 

কেন্দ্রের বহু বিজ্ঞানী এই বিকিরণ রোগে ভুগে 

গ্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদের কথা 

এই ষে, তড়িৎ বা তাপ বোধের স্টায় জীবদেহ 

পরমীণুর বিকিরণ অন্ভব করতে পারে না; 

পরমাণু পরিচয় ৯৯ 

ফলে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই মারাত্মকক্ধপে 

বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পরমাণুর 

বিকিরণ নতুন জিনিষ নয়, মহাজাগতিক রশ্মি এবং 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত তেজক্রিয় পদার্থ 

প্রকৃতিজাত বিকিরণের উৎস । 

ভাঙন বা ফিমন (চ195107)-- পরমাণুর ভাঙন 

বললে আমরা নিউক্রিম়াসের ভাঙন বুঝি । নিউ- 

ক্িয়ামের ভাঙনের ফলে পরমাণুর শক্তি নির্গত হয়। 

সুক্ম পরীক্ষায় জানা গেছে, ফিসনের ফলে উদ্ভূত 

নউক্লিয়াসের ভগ্নাংশগুলির যোগফল কখনই অভগ্ন 

নিউক্লিয়াসের সমান হয় না, কিছু পরিমাণ বস্ত 

কম থাকে । এই পরিমাণ বস্ত শক্তিতে রূপান্তরিত 

হয়েছে। আইনষ্টাইনের স্থত্রান্থপারে মাত্র এক 

পাউওড পদ।এ৫ থেকে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন 

হয়, কয়েক লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লা জেলেও তা 

পাওয়া যায় না। 

ইউরেনিয়াম ইত্যার্দির ফিমন পারমাণবিক 

শক্তির উৎস । জার্মেনীতে হান এবং ষ্র্যাসম্যান সর্ব- 
প্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙতে সক্ষম হন। এই 
উদ্দেশ্তে ইউরেনিয়াম-২৩৫ সবচেয়ে সবিধাজনক। 

নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ দ্বিধাবিভক্ত 

হওয়ার সময় দুই বা ততোধিক নিউট্রন নির্গত 

হয়ে থাকে । এই মুক্তিপ্রাপ্ত নিউট্রনগুলি পুনরায় 
উক্ত ইউরেনিয়ামে আঘাত করে। ফলে পরমাণু 

ভেঙে আরও শক্তি প্রকাশ পায়। এইরূপ পর্যায় 
ক্রমিক ক্রিয়া (00791 [২6৪০6100) সংক্ষিপ্ত সময়ের 
মধ্যে অতি ভ্রুত হওয়াতে বিস্ফোরণ ঘটে। 

বিস্ফোরণ মানে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ শক্তির 

প্রকাশ । 

ফিউসন হলো ভাঙনের বিপরীত কথা । এখানে 

একাধিক পরমাণুর সম্মিলনে শক্তির উদ্ভব হুয়। 

হাইড্রোজেনের সঠিক ওজন ১০০৮ এবং চারটি 

হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠিত 
হতে পারে। কিন্ত হিলিয়ামের ওজন ৪০০৩) 

অর্থাৎ ১০৮১৮৪৮৪০৩২ থেকে ০**২৯ কম। 
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এই পরিমাণ পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 

হাইড্রোজেন বোমাতে তাই হয়। কিন্ত হাইড 

জেনকে হিলিয়ামে পরিণত করতে হলে প্রচণ্ড তাঁপ- 

শক্তির প্রয়োজন। সে পরিমাণ তাপ সুর্ণপৃঠেই 
আছে। একমাত্র পরমাণু বোমা কাটিয়ে পৃথিবীতে 

এ পরিমাণ তাপ হি করা সম্ভব। এজন্যে 

হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণকালে পরমাখু বোমাকে 

পল্তে হিসাবে ব্যবহার করা তয়। স্পষ্টতঃ, 

প্রথমোক্ত বোমা শেষেরটির চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক | 

মহাজাগতিক রশ্মি-বহিবিশ্ব থেকে আগত 

বিশেষ এক বস্তপ্রবাত জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। 

এই রশ্মি মুখ্যতঃ বাুম গুলে বাধাপ্রাপূ হয়, কিছু 

কিছু পরিমাণ ( এক-পঞ্চমাংশ ) পরিণতিত্ দ্ধপে 

ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে । মহাজাগতিক র'শ্ম ( কষ্ মক- 

রে) সম্বদ্ধে এখনও বিক্ৃতভাবে জানা যায় নি, ভবে 

বিজ্ঞানীরা একযোগে তৎপর হয়েছেন। ভাবত- 
বনেও সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের গুলমাগে 

(সাগরপৃষ্ঠ থেকে ৯,০০০ ফুট উট) একটি 

গব্ষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । বন বিজ্ঞান মনশ্দিরেও 

এ সম্পর্কে গবেষণার কাজ চলছে। সবাধুনণিক 

পরিকল্পনায় কৃত্রিম উপগ্রহে বিশেষ যন্ত্রপাতি যোগ 

করে কস্মিক-রে সম্বন্ধে তথা সংগৃহীত হচ্ছে। 

বিয়্যাক্টর--পরমাণু ভাগনের প্রচণ্ড শক্তিকে 

যত আকারে মানুষের কাজে লাগাবার উপায় 

বিশেষ, পূর্ব নীম আযাটমিক পাইল। প্রথম গিয়্যা্টর 
প্রস্তুত হয় ১৯৪২ সালে। আক্গ পধস্ত পৃথিবীর 

কয়েকটি উমত দেশ মাত্র রিয়্যাক্টর প্রতিষ্ঠা করতে 

পেরেছে। রিয়্যাক্টরের প্রকারভেদ আছে। 

বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে সম্প্রতি ভারত সরকার 

যোস্বের উপকণ্ঠে উশ্থেতে অপ্ধরী নামে একটি 

স্থইমিং পুল রিয়্যাক্টুর স্থাপন করেছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞ।ন | ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

রেডিম়্াম-_কুযুবী দম্পতি কতৃক আবিষ্কৃত 
তেজশ্ষিয় ধাতু। চিকিংসা-বিজ্ঞানে এর ব্যবহার 

আছে। রেডিয়াম ধাতু থেকে নির্গত রশি 

ক্যান্সার রোগাক্রান্ত তন্ত বা কোষসমষ্টিকে বিনষ্ট 

করতে তবে রেডিয়াম ব্যবহারে যথেষ্ট 

সতর্কতার প্রয়োজন। নিরোগ অংশে বা অধিক 

ব্যবহারে বেডিয়ামের রশ্মি বিপরীত ক্রিয়া করে-- 

রোগ নিরাময়ের পবিবর্তে ছুরারোগ্য ক্যান্সারের 

কারণ হয়। ক্যান্সার চিকিত্সায় বর্তমানে তেজক্ষিয় 

কোবাপ; ধাতু ব্যবহৃত হচ্ছে । সম্প্রতি মাদ্রাঙ্গের 

আযদিয়র ক্যান্নার হাসপাতালে একটি কোবাণ্ট 

বোমা বসানো হয়েছে। 

বেম্-0100), 290068617600150167 

৬07), বিকিরণের একক । যে পরিমাণ এক্স-রে 

এক পি শি. (০৫, ঘন সেন্টিমিটার ) শুফফবাথু 0০ 

ডিগ্রি ভাপ এবং সাধারণ চাপে এক (ইলেকটৌ- 

স্ট্যাটিক) ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তাঁকে 

বলা হয় এক রন্জেন। রেম্ টজবিক অর্থে 

রন্জেনের তুল্যা্থ। এক রন্জেন এক্স-রে নরদেহের 

বেক্ষতি করে, সে পরিমাণ ক্ষতি যতটুকু পরমাণু 

বিকিরণে হয়, তার নাম হলো এক রেম। 

মানুষ সপ্তাহে ০'৩ বেম বিকিরণ সহ করতে 

পারে। 

সম্প্রতি বিশ্ব শ্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞের 

এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভৃত 
ত্বল্পতম বিকিবণও জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর । 

টেলিভিশন দেখা, এক্স-রে দিয়ে দেহাভ্যন্তরের 

ফটো! তোলা এবং খুব উচুতে বিমান আরোহণ 
প্রভৃতি জিন-এর সমান ক্ষতি করে। বর্তমানে 

পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা এই 

বিপদকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। 

পাবে। 



সঞ্চয়ন 

ক্যান্গারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

ইদানীং চিকিৎসাবিজ্ঞীনে ক্যান্সার সম্বন্ধে 

অনুশীলন ও গবেষণার উপর বিশেষ তোর দেওয়া 

হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাথিটি সম্পকে ইতিমধ্যে 
অনেক কিছু জানা গেছে এবং এমন কিছু কিছু 

চিকিৎসার ব্যবস্থাও কর গেছে যা ব্যাধির একেবারে 

প্রথম অবস্থাক্স প্রয়োগ করলে মোটামুটিভাবে 

রোগীকে সারিয়ে তোলা ষাঁ়। কিন্তু ক্যান্সারকে 

সম্পূর্ণভাবে নিমূল করবার মত কোন ওধুধ বা 

চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনও পযন্ত আবিষ্কত হয় নি-- 

বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ক্যান্সারের 

বেলায়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ক্যান্সার সম্বন্ধে 

গবেষণ! চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি জৈব-রাসায়নিক 

ক্ষেত্রে ক্যান্সার সম্পকে গবেষণার গুরুত্ব বেড়ে 

চলেছে। ক্যান্সারের আক্রমণের ফলে যখন জীব- 

দেহের স্থস্থ ন্বাভীবিক তত্তগুলি অবু্দাত্রাস্ত 

হয়ে পড়ে তখন সেগুলির মধ্যে কি কি 

লাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে, সে সম্বন্ধে 

নিখুঁতভাবে জানা গেলে চিকিৎপারও কার্ধকরী 

ব্যবস্থা হতে পারে। 

চেকোঙ্লোভাক বিজ্ঞান পরিষদের রপায়ন- 

বিজ্ঞান ভবনের একদল বিজ্ঞানী অধ্যাপক সর্ম-এর 

পরিচালনায় এ সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। 

এরা ইতিমধে)ই এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এদের গবেষণার 

ফলাফল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে । উদাহরণ 

হিসাবে বলা যায়, গত বছরে ভিয়েনায় যে আস্ত- 

তিক ৫জব-রাসায়নিক কংগ্রেম অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
ংগ্রেসে ক্যান্সার সম্পরকে জেব-রাসায়নিক গবেষণা 

ক্রান্ত শাখাঅধিবেশন এবং অপর একটি 

সংশ্লিষ্ট শাবা-অধিবেশনেব সভাপতি নির্বাচিত হন 

ছু-জন চেকোশ্রোভীক বিজ্ঞানী । এদের গবেষণার 

ফলে এখনও ক্যান্সারের সবাঙ্গীন সমাধানের 

উপায় আবিষ্কৃত হয় নি বটে, তবে সেই লক্ষ্যে 

চেকোঙ্সোভাক বিজ্ঞানীথা যে অনেকখানি এগিয়ে 

গেছেন, সেকথা ওই কংগ্রেসে সমবেত মব 

বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন । 

চেকোষ্পোভাক বিজ্ঞানীর] যে ধারায় ক্যান্সার 

সম্পর্কে গবেষণা করছেন তা হলো মোটামুটি এই -- 

জীব-কোষের মধ্যে যে নিউক্লিক আপিডগুলি 

আছে, সেই আপিডের বিপাঁকক্রিগগাকে ( মেটা- 

বোলিজম্) যদ্দি ব্যাংত করা যায় তাহলে অনুদের 

পৌনঃপুনিক বা ম্যালগিন্যাণ্ট বুদ্ধিকেও বন্ধ করা 

যায়। নিউক্লিক আসিডগ্ুলির একটি অংশকে 

বলা হয় ইউরাসিল। ইউরাসিলের অনেকগুলি 
অনুরূপ আপিডভ বা আনালোগ কৃত্রিম উপায়ে 

লেবরেটরিতে তরী করে নিয়ে অবুর্দের উপরে 

সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। অধ্যাপক 

সর্ম ৬-আজাইউরাসিল” নামে যে রালানিকটি 

তৈরী করেন, দেখা গেল সেটা অবুরদের বুদ্ধিকে 

বেশ ভাল ভাবেই প্রতিরোধ করতে পারে। 

এই রাসায়নিকটি যে টিউমার-আক্রাস্ত জায়গাটিকে 

সীমাবদ্ধ করে রাঁখে--তার প্রসারে বাধা দেয়। এই 

আবিষ্কার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক তথ্যের 

শক্তিশালী হাতিয়ার জোগাবে। 

ইতিমধ্যে আরেক দল চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞানী) 

যারা তেজন্িয় আইসোটোপ নিয়ে গবেষণ। 

করছিলেন, তারা টিউমারের উপর তেজক্ছিম্ 

কার্বন মিশ্রিত ৬-আক্জাইউরাসিল প্রয়োগ করে 

আরও ভাল ফল পেয়েছেন। এই তেজক্রিয় 

কারন মিশ্রিত ৬আজাইউরামিল অবুদের জীবাণু 



১৩২ 

গুলির এক জজব-বাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং 

৬-আক্জাইউরাপিল-রিবোজাইভ নামে একটি নতুন 
রাপায়নিক স্যষ্টি করে। এই শেযোক্ত বাসায়নিকটি 

শুধু যে টিউমারের বৃদ্ধি আর গুসারকেই ব্যাহত 

করে তাই নয়, ক্রমেই টিউমারটিকে সারিয়েও 

তোলে। এই আবিষ্কারের পরে অধ্যাপক সম 

ঘোষণা করেন--ক্যান্সার রোগকে সম্পূর্ণভাবে 

নিমৃ্ল করবার এক স্থনিপিষ্ পথের সন্ধান এতদিনে 

পাওয়া গেছে। 

পশুদেহে কৃত্রিম উপায়ে টিউমার ছুটি করে 

এই নব-আবিষ্কৃত টজব-বাপায়শিক প্রয়োগ করে 

অধ]াপক সম্ঁএর সহকারী গবেষকের এ-পযশ্থ 

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই টিউমার সাপিয়ে তুলেছেন । 

মায়ের বেলায়ও প্রিনিক্তাপ পরীক্ষায় 

উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। 

বর্তমানে চেকোক্সোভাক বিজ্ঞানীরা এই ৬- 

আজাইউরাসিল রিবোজাঁইড-এর বোগ নিরাময়ের 

[বশেষ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্য, 

পরব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণ! করছেন এবং 

এ ক্ষেত্রেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাঁচ্ছে-- 

যেমন, এই জৈব রাসায়নিকটি মন্তিষষ তন্তর মধ্যে 

মোটেই অনুপ্রবেশ করে না_এর ফলে এই 

জিনিষটি কোনরকম প্রতিকূল মনগ্তাত্বিক প্রভাব 
বিশ্তার করবে না। ৬-আজাইউরাসিল কিন্ত 

রোগার মনের উপর এইরকম প্রতিকূল প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে। 

কিছুদিন আগে জেনেভায় পারমাণবিক শক্তির 

শ[্িপূণ ব্যবহার সংক্রান্ত যে দ্বিতীম্ আন্তর্জাতিক 

দম্মেলন হয়ে গেল, সেই সম্মেলনে চেকোশ্লোভাক 

বিজ্ঞানীর। ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে তাদের 

উপরিউক্ত গবেঘণার বিস্তৃত রিপোঁট দাখিল করে- 

এই গবেষণার ক্ষেত্রে তারা যে অনেক- 

খানি এগিয়ে 

ছিলেন । 

গেছেন, একথা অন্য সব দেশের 

বিজ্ঞানীরা একবাক্যে শ্বীকার করেছেন ।' 

পুরাতন ধমনীর স্থলে নতুন ধমনী 

ডাঃ উইলিয়াম এ. আর. টমাস পুরাতন ধমণীর 

স্থলে নতুন ধমনী সম্পর্কে লিখেছেন__ক্রসেলস্-এ 

আস্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বুটিশ প্যাভি'লয়নে অন্য 

অনেক জিনিষের সঙ্গে একটা নতুন জিনিষ প্রদশিত 
হয়। এই জিনিষটি হলো, এক বিশেষ ধরণের 

পলিখিলিনের সেলাইশুন্ত টিউব। এটি আর কিছুই 

নয়, একটি কৃত্রিম ধমনী, শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে 

যার মূল্য অপরিসীম । এই ধমনী আবিষ্কৃত হবার 
পর চিকিৎসকেরা পুরাতন ধমনীর স্থলে নতুন ধমনী 
ব্যবহাবরের একট] চমত্কার সুযোগ পেয়েছেন। 

প্রায় ৫* বছর পূর্বে এই নতুন ধমনীর সন্ধান 
স্থুরু হয় এবং এই অধ্শতক ধরে কাচ, হাতীর 

দাত, আলুমিনিয়াম ও সোনার টিউব নিয়ে 

বিবল্প ধমনী আবিষ্ষীরের চেষ্টা চলে। কিন্ত এর 

কোনটিই কাজের যোগ্য হয় নি। শেষ পর্ধস্ত 

মাঈুষের হাতে তৈরী তন্ত,। যথা নাইলন--এই 
দিকে কিছুটা কাজ করতে পারে। 

এই তন্ত আবিষ্কৃত হবার পূর্বে চিকিৎসকেরা 

স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ধমনীর স্থান 

নিতে পারে একথাত্র নতুন ধমনী । কিন্তু তা কি 

পর্যস্ত সম্ভব হতে পাবে তা বোধা যাচ্ছিল না; কারণ 

মানুষের শরীরে কোথাও কোন অতিরিক্ত ধমনী 

মেই যা সরিয়ে এনে অন্তের ক্ষতিগ্রস্ত ধমনী 

২স্কারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হলে! শিরার ব্যবহার । 

ধমনী আর শিরার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ধমনী 
হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সরিয়ে নিয়ে যায়, আর শিবা 

রক্ত বহন করে আনে হত্পিণ্ডে। এর অর্থ হলো 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

শিরার গাত্র ধমনীর তুলনায় অনেক পাতলা) কারণ 
তাকে চাপ সহা করতে হয় অনেক কম। তার 

এই পাত ল! গাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত ধমনী সংস্কারের কাঁজে 
বাধা হয়ে দীড়ায়। বিকল্প ধমনী হিসাবে শিরা 

ব্যবহার হ্যৃতো সম্ভব হতো (কারণ আমাদের 

অনেকেরই অতিরিক্ত শিরা আছে যা শরীর থেকে 

কেটে বের করে নিলে শণীবের কোন ক্ষতি করে 

না), কিন্তু তাতে শিরার গাত্র কেটে গিয়ে একটা 

অঘটন স্থষ্টির সম্ভাবনা থেকে যেত। 

মেডিক্যাল গবেষকেরা কিন্তু তাঁদের গব্ষেণা 

চালিয়ে যেতে থাকেন। তারা আবিষ্কার করেন, 

শপ্দীর থেকে ধমনী কেটে নিয়ে ধমনীর সংস্কার 

হতে পারে এবং এই ধমনী সংগ্রহ করা যেতে 

পারে মৃতের শরীর থেকে, মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরে। কিন্ত ক্রমশঃ সমস্য। দেখা দিল, যথাসময়ে 

ধমনী সরবরাহের | 

এই সমন্তার সমাধান হয় ধমনী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টা 
করে। ধমনী প্রথম রাখা হয় একট সীল কর! 

টিউবের মধ্যে, তারপর তাকে ফিদ-ডরাইং প্রক্রিয়ার 

মধ্য দিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই প্রোসেসিং 

সম্পূর্ণ হলে সীল করা টিউবে রক্ষিত ধমনীকে 
অনিিষ্ট সময়ের জন্তে ঘরের সাধারণ উত্তাপের মধ্যে 

রাখা সম্ভব হতে লাগলো। এর ফলে শল্য- 

চিকিৎসকেরা ও যথাসময়ে ধমনীর সরবরাহ পাওয়ার 

বিষয়ে আশান্বিত হলেন। এখন বুটেনের বনু 

হাসপাতালে, যেখানেই এই বিশেষ অক্বোপচার 

হচ্ছে, সেখানেই তাদের নিজেদের ধমনীবব্যাঙ্ক 

র'য়ছে। 

এই সব ব্যাঙ্ক যথাযোগ্য কাজ করে যেতে 
পারলেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান হচ্ছে ন]। 

সঞ্চয়ন ১৩ 

সেজন্তে উপযুক্ত কৃত্রিম ধমনী সম্পর্কে গব্ষণার 
কাজ চলতে থাকে । এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, 

বিনা আয়াসে স্থলভে বিশ্বের সর্বত্র চিকিৎসকদের 

কাছে ধমনী পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা। 
এখানে এমে দেখ! দিল নতুন নতুন প্লাষ্টিক 

পদার্থ বা মানুষের তৈরী তত্ত। এই নতুন 

প্লাষ্টিক পদার্থ, যেমন--নাইলন, ওরলন, টেরিপিন 

প্রভৃতি শিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা চলতে থাকে 

এবং শেষ পর্যস্ত পরীক্ষা চলে পলিখিলিন নিয়ে 

( শেষোক্ত পরীক্ষার ফলই ক্রসেল্সের বিগত 
প্রদর্শনীতে আমর দেখতে পাই )। টেবিলিন ও 

ওরলন ব্যবহার সন্তোষজনক হলেও সর্ষশেষ 

পলিখিপিন ধরণের পদার্থের ব্যবহার আরও বেদী 

সন্তোষজনক হয়। এই পদার্থের এমম অনেক গুণ 

দেখ! যায়, যা কৃত্রিম ধমনীর পক্ষে অত্যাবশ্থাক। 

জিন্ষিটা যেমন শক্ত তেমনই নমনীয়। নমনীয়ত। 
একট। মস্ত বড় গুণ, কারণ পায়ের ধমনীকে সহজে 

বাঁকাবার প্রয়োজন হয়। এর আর একটি গুণ হলো! 

জিনিষটিকে ফুটস্ত জলে রাখলে তা সহজে কুঞ্চিত 

হতে পারে। শল্য-চিকিৎসকদের কাছে এর মূল্য 
অনেক; কারণ অস্োপচারের সময় তারা বুঝতে 

পাবেন না, কতবড় টিউব তাদের প্রয়োজন হবে। 

এখন কুঞ্চিত করার স্বিধা থাকায় একটু বড় 

টিউব নিলেও তাঁকে প্রয়োজনমত ছোট করতে 

তাদের অন্থবিধা হয় না। 

এদ্দিকে যেভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে মনে হয় 

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও উন্নত কোন 

একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়তো! সম্ভব হবে এবং 

শল্য-চিকিৎসকদের পক্ষে ধমনী পরিবর্তনের কাজও 

অনেক সহজ হয়ে আসবে। 



চিঠি-পত্র 
মাতৃচুগধ 

“স্তনদৃপ্ধ ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন” (শ্সন্থ্োয 

কুমার দে,জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, 

৫৬৭ পৃষ্ঠা, ১৯৫৮) প্রবন্ধটি সম্পর্কে ছুই-একটি 

কথা বলতে চাই। এ্যুক্ত দে মহাশয়ের প্রবন্ধটি খুবই 

সময়োপযোগী ও জ্ঞানগর্ভ হয়েছে ।  বামানে 

আমাদের দেশের অনেকেই শিশু ভুমিচ হওগার 

পর থেকে শিশুকে গোছুগ্ধ ঝা অগ্ঠান্ত 137 

£০০ণু খাওয়াতে থাকেন। মাতার কোন ব্যাধি 

ন। থাকলেও অনেক ডাক্তার এতে সম্মতি প্রদান 

করেন। 70855 0০০9৫ ধারা তৈরী করেন 

তারাও অনেক সময় প্রচার করেন যে, এটি মাতৃ- 

ছুগ্ধের সম্পূর্ণ পরিপৃরক। আমরা শ্রীযুক্ত দে 

মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে দেখতে পাই ষে, মা 

দুর্ঘই শিশুর পক্ষে সরবতোভাবে-_বিশেষ করেও 

মানপিক বিকাশের দিক থেকে মর্গলজনক। 

মানসিক বিকাশের জন্যে মাতৃদুগ্ধ বিশেষে 

উপযোগী হওয়ার কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে 

মনে হয়। মন্তিকক ও আমুর শ্বেত পদাথের একটি 

প্রয়োজনীয় উপাদান 

(0616101095106 গ্রপের সবই হচ্ছে (021800959- 

0011৮261565  (00180601119105 )। ছুগ্ধে যে 
শর্কর] পাওয়া যায় (1.700936 বা 7৬11-50£ুনা ), 
ত| 0100936 ও 00197009০--এই দুই পদার্থের 

সমন্বয়ে গঠিত। শিশুর মন্তিকক ও আামুমণ্ডলী 

গঠনের জন্যে প্রথম অবস্থায় 018০০১৪-এর 

প্রশ়্াজন খুব বেশী হওয়া শ্বাভাবিক। শিশুর 

শরীরে 010০০95০-৯£৪1৪০০০০--এই রূপান্তরের 

ক্ষমত] খুব সম্ভব থাকে না-থাঁকলেও তুলনায় 
এর গতি কম থাকে। এই জন্তেই বোধ ত্য 
প্রকৃতি ছুগ্ধে [80095 সরবরাহের বন্দোবস্ত 
করেছে। মাতৃহ্গ্ধে গো-ছপ্ধের তুলনায় ছান। 

হচ্ছে 001:610:951905 । 

জাতীয় পদার্থ (07517-19:06610 ) ও লবণের 

অংশ অনেক কম 7 কিন্তু [2০6০$০-এর পরিমাণ 

প্রায় দ্বিগুণ ৪ টতলজাতীয় পদার্থের পরিমাণ 

সমান বা প্রা সমান। 

মাতৃদুগ্ধ (%9 গোছদ্ধ (%) 
হাঁনা (10601) ) 0:7-1-5 25-4"0 

লবণ (১215) 0'2-03 0:6-0+7 

[.20003০ ০60-73 35-5 

ঠতলজাতীয় পদার্থ (786) 24 2-4 

(1086 009010 0£1310901021001565-002,070101 1 

[১0101151100 19৮7. 4. 01217017811) [,90007.), 

মাতৃদুগ্ধ ষে গো-ছুপ্ধের তুলনায় বেশী শর্করা 

থাকে (যে শকরা মস্তি ও আযুর জন্যে 

প্রয়োজনীর ), এট! কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়? 

দ্বিতীয়তঃ বনুিন পূর্বে ডাঃ বি. সি. গুহ 

গব্যেণ। করে দেখিয়েহিলেন যে, ছুপ্ধ থেকে 

তৈলজাতীয় ( ০) পদার্থ সরিয়ে নিলে এবং 

সেই দুধ ইছুরকে খাওয়ালে 
09170609359 অংশ শরীরে থাকে নল, গ্রত্থাবের 

সঙ্গে বেরিয়ে যায়; অর্থাৎ ছুপ্ধের তৈলজাতীয় পদার্থ 

(1৬1111-0%0) (21906056 £১59110118001৮-এর 

জন্যে অত্যন্ত প্ররে!জনীয়। এই গবেষণা বিলাতের 

[31901710109] 0০9017791-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 

পরব্তীকালে ছ1৮০15০7) ও তাহার সহকমীগণ 

দেখিয়েছেন যে, ঢ96৮এর প্রকৃতির উপর £55177118- 

0০7-এর ডিগ্রি নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থায় 
নিম্নলিখিত শিদ্ধান্ত করা খুব অযৌক্তিক হবে না. 

মাতৃদৃগ্ধের ঠতলজাতীয় পদার্থের প্রকৃতি বা 

গুণই দুগ্ধ শর্করার (1,8060956 ) 081806936 

£8551101196101-এর জন্যে মানব শিশুর পক্ষে শ্রে্ঠ। 

প্রঞবপ্রসাদ সেন 

[,9000956-এর 



কিশোর বিদ্তাণীর 
দর 

জ্ঞান ও িজ্ঞান 

ফেব্রুয়ারী- ১৫১ 

)২শ বযষ ও ২য় সাতখ77 



র্ ৯১ 2১১ 
খুন 

কলিকাঘার চিড়িয়াখানায় শ্বেত তল্গুক। 
ফটে?--তারাদাস নাগ 



বাংলার জীবজস্ত 

বাংলাদেশকে বলা হয় শস্ত-শ্যামলা । কারণ বাংলার মাটি অত্যন্ত উবর, এখানে যত 

সহজে শস্ত জন্মায় পৃথিবীতে এমন আর কোথাঁও নয়। কিন্তু মাটির উবরতাই বাংলার 
একমাত্র সম্পদ নয়--এখানকার বন্য পশু-পাখীও এক ধিশ[ল সম্পদ । 

বাংলাদেশ উত্তরে হিমালয় থেকে আরন্ত করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পযন্ত বিস্তৃত। 

এই ন্ুুবিশাল ভূখণ্ডে ঘে কত রকমের জন্ত-জানোয়ার, মাছ, সপীস্থপ আছে তা ধারণ! 

করাও শক্ত। প্রথমেই ধরা যাক হাতার কথা । বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর জীব 

_-হাঁতীও এই বাংলায় রয়েছে। রাজা-জমিদারের বাড়ীর পোষ হাঁতী নয়, সত্যিকারের 

বুনো হাতা, তাঁর স্বাভাবিক পরিবেশে । বাংলার উত্তর দিক অর্থাৎ দাঞ্জিলিং এবং 

জলপাইগ্টঢি জেলা__ প্রথমটি একেবারে হিমালয়ের উপর আর দ্বিতীয়টি হিমালয়ের 

পাদদেশে । জলপাইগুডির কিছু অংশে পাহাড় আছে যা হিমাঁলয়েরই বিস্তৃত অংশ। 

এখানে আছে গভীর বন। সরকারের রাখা রিজার্ভ-ফরেষ্ট ও স্বাভাবিক বন-জঙগল 

দুই-ই আছে সেখানে; আর সেই সব বনে আছে বহু হাতী। অসংখ্য বলা চলেনা, 

কারণ মানুষের অত্যাচারে এবং মানুষের জমির প্রয়োজনে জীব-জন্তরদের আবাসস্থল 

জঙ্গল কেড়ে নেওয়ায় বন্য জন্তু বহু জায়গায়ই অনেক কমে গেছে এবং বাংলা দেশের 

এসব অঞ্চলে তার ব্যতিক্রম হয় নি। কাজেই ওদিক থেকে হাতী যথেষ্ট কমে 

গেলেও এখনও গুরুতরভাবে কমে নি। উপরন্ত বর্তমানে সরকার থেকে তাদের 

রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করায় তারা টিকেও গেছে এবং সংখ্যায়ও বাড়ছে । আগেকার 

দিনে রাজারাজরাদের এশ্বর্ষের পরিমাপ হতো হাতীর সংখ্য। দিয়ে । তাই তারা হাতা 

রাখতেন। সে হাতীকে অবশ্য ভারা পরিবহনের কাজে লাগাতেন। এখন মোটর- 

গাড়ীর প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় তারা সেইদিকে ঝুঁকেছেন; তাতেও হাতী ধরা অনেক 

কমে গেছে। কাজেই কিছুদিন আগেও হাতী যেরূপ ধ্বংসের পথে এসে পৌচেছিল, 

তাথেকে অব্যাহতি পেয়ে পুত্র-কলত্র নিয়ে সংখ্যায় বেশ একটু বেড়েই উঠেছে। 

হিমালয়ের এ অঞ্চলট।র নাম তরাই। উত্তর-বিহার থেকে আরম্ভ করে উত্তর 

বঙ্গ এবং উত্তর আসাম হয়ে এই তরাই অঞ্চল বিস্তৃত রয়েছে ব্রন্মদেশের পাহাড় পর্যস্ত। 

এখানে হাতী ছাড়াও বড় বড় জন্ত-জানোয়ারের মধ্যে আছে গণ্ডার, আর বাংলার প্রসিদ্ধ 

ব।ঘ- রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । এসব বনে আর আছে বড় বড় অজগর বা ময়াল সাপ। 

এমব সাঁপ কুডি-পঁচিশ থেকে তিরিশ-পরয়ত্রিশ হাত পর্যস্ত ল্ব। হয় পূর্ণ কলেবর হলে, আর 

তাদের ঝেষ্টনী হয় প্রায় তিন থেকে চার, সাড়ে চার হাত। এরা একটা সাধারণ 



১০৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

আয়তনের হরিণকে আস্ত গিলে ফেলতে পারে । সাপ তাঁর খাবার সব সময়েই আস্ত 

গিলে খায়, অন্যান্য জন্ত-জানোয়ীরের মত মাংস ছিড়ে ছিড়ে খায় না। বাগে পেলে 

এরা একটা মানুষকে আস্ত গিলে ফেলবার শক্তি রাখে । কিন্তু কোথাও অজগর 

মানুষ খেয়ে ফেলেছে, এমন কথা শোন! যায় নি; অন্ততঃ আধুনিক কালে নয়। 

এ ছাড়াও সে সব বনে আছে ছোট-বড নানা ধরণের হরিণ। তাদের নানা জান্ত। 

সাধারণ শেয়ালের আকার থেকে আরম্ভ করে এক একটা টাট্র, ঘোড়ার মত। আর 
ভালুক, চিতা, নেকড়ে, শেয়াল, বনবিড়ীল--এ সব তো৷ আছেই ! 

বাংলার পশ্চিম দিকে বর্ধমান বিভাগ; অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম 
জেলার পশ্চিমাংশ ঘেঁষে ছোট নাগপুরের বনের প্রান্তৃভাগ । এসব হলো শাল, মহুয়ার 

বন। এসব বনে আছে বিস্তর ভালুক, চিতাবাঘ, হায়েন। আর নেকড়ে। রয়্যাল 

বেঙ্গল বা ডোরাকাট। বাঘ এসব বান আছে বটে, তবে তারা আসল রয়াাল নয়_তার 

চাইতে আকারে বেশ কিছু ছোট । চিতাবাঘ বাংলাদেশে আছে ছ-রকমের । এক দলের 

গায়ে চকর চক্কর দাগ, আর এক দলের গায়ে টিকের মত ছিটে-ছিটে দাগ । টিকেওয়ালা 
চিতার! খুবই কমে গেছে; তাদের খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় এখন। তবে এসব 

বনের বেশীর ভাগই হলো ভালুক । 
টিকেওয়াল। চিতাঁকে বাংলার কোঁন কোন জায়গায় বলে গুলবাঘ। আর একটা 

এর চাইতেও ছোট ধরণের বাঘজাতীয় জন্ত আছে, তাও বাংল। দেশের প্রায় সব জায়গায়ই 

পাওয়। যায়_যার নাম খাটাশ বা খট্টাশ। কোন কোন জায়গায় একে বাঘডাশাও 

বলে। বাঘডাশার গায়ে বাঘের মত ডোরা আছে, কিন্ত তার গায়ের রং কাঁল্্চে হওয়ায় 

খুব নজর ন1 করলে সে দাগ চোখে পড়ে না। এর! সাধারণ বনবিড়ালের চাইতে বড, 

আবার সব চাইতেও ছোট যে চিতাবাঘ তার চাইতেও ছোট, অর্থাৎ বনবিড়াল আর 

বাঘের মাঝামাঝি একটি জন্ত। 

বাংলাদেশে বনবিড়ালও আছে যথেষ্ট, আর তা। পাঁওয়! যায় বাংলার সবত্র ছোট- 

বড় সব জঙ্গলেই ; অর্থাৎ গ্রামময় বাংলার প্রতিগ্রামেই আছে তাঁদের বাস। বনবিড়াল 

গৃহপালিত বিড়ীলের চাইতে আকারে বেশ বড়--সাধারণতঃ প্রায় দেড় গুণ; আর গায়ে 
থাকে ছাই রঙের লোমের উপরে পাশুটে ডোর । বনে-জঙ্গলে লতাপাতা, গাছের গুড়ি 

আর আলোছায়ার সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে ওদের এ রকম রং। এর বৃক্ষবাসী 

মাংসাশী জীব। 

খেঁকশিয়াল, উদ্বিডাল, বেজী, সজারু, খরগোস-এ সবও আছে বাংলাদেশের 

প্রায় সবত্র। সাদা খরগোস বাংলায় আছে খুব কম, এখানকার খরগোস প্রায়ই ধূসর 
রঙের হয়ে থাকে । সজারু রাত্রিচর জীব। গভীর রাত্রিতে যখন সজারু চলা-ফিরা 

করে তখন ওদের গায়ের কাটার ঝাকুনীতে বেশ এক রকম ঝম্বম্ শব্দ হয়। সজারুর 
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কাট। দিয়ে নানারকম জিনিষ তৈরী হয়। তাঁর ভিতরে সজারু-কীটার ছোট ছোট সৌখীন 
বাক্স বা পেটই প্রধান। ন্ুন্মরবনের কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ আছে নদীয়া জেলা আর 

মুশিনাবাদ জেলার ওদিকে । সে সব বনে আছে একরকম বুনোকুকুর। স্থানীয় লোকেরা 

তাুদর বলে ডোমকুকুর। এজীবটিকে এখন আর বেশী দেখতে পাওয়া যায় না, এর! 

প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাড়িয়েছে । 

গোলাপ আছে প্রায় সারা বাংলাতেই। গোসাপেরা পড়ে সরীম্থপ 

শ্রেণীতে । তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূৰে এক সময় গোসাপের চামড়ার চাহিদ 

অত্যন্ত বেডে উঠেছিল । গোসাপের চামড়ার তৈরী জুতা, ছোট ছোট ব্যাগ ও 

মানিপান” ইত্যাদি খুব ক্যালান হয়ে উঠেছিল। সেই সময় চামড়ার কারবারীরা লোক 
লাগিয়ে বাংলার গোসাপের বংশ প্রায় নির্মল করে তুলেছিল। পরে গভর্ণমেন্ট থেকে 

আইন করে গোসাপ মার! বন্ধ করে দেওয়া হয়; তাতেই গোসাপেরা তখনকার মত টিকে 
গেছে। 

কন্ছপও বাংলায় আছে বিস্তর এবং ছোট-বড় নানা জাতের । আর এদেশে আছে 

অসংখ্য কুমীর, আর তাদের ভিতরেও আছে ছোট-বড় নানা জাত। তবে ছুটি বিশেষ 

জাতের কুমার হস্ছে_মালল কুমীর, যাকে ইংরেজীতে বলে 411189000 আর মেছে- 

কুমীর। মেছোকুনীরের সার। শরীর সাধারণ কুমীরের ম'তই, খালি মুখটি স্ু'চালো ও 
লগ্বা, অনেকট। কেকৃলে মাছের মত। এরা মাছ, ব্যাং, ইছুর ও খরগোসজাতীয় ছোট 
ছোট প্রাণী ধরে খায়। আমল কুমীর মাছ খায় বটে, কিন্তু বড় বড় জন্তই ওদের 

সত্যিকার খাবার। বাগে পেলে মানুষও যথেষ্ট খায়। কুমীর সাতার দেয় তার লেজ 

নেত9, শাতারে সে হাদের মত প। ব্যবছার করে না। এ লেজ নেড়েই মে যথেষ্ট 

বেগে যেতে পারে এবং জলের ভিতর একবার কুমীরে পিছু নিলে খুব ভাল সাতার 

ন। হলে রেহাই পাওয়া একরকম অসম্তব। এদের শিকার ধরবার কায়দার্টিও বড় মজার । 

কুমীরের নাকের ফুটে। এবং চোখের গর্ত মাথার কঙ্কালের উপরে উচু করে বসানো) যাতে 
সে সার! শরীরটি জলের ভিতর ডূবিষে শুধু দেখবার জন্যে চোখ আর নিশ্বাস নেবার 
জগ্যে নাকের ফুটোটি জলের বাইরে বের করে রাখতে পারে। অম্নি করে ওরা একটুকুও 
ন। নডে নিশ্চল একখণ্ড ভেসে-আসা কাঠের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকে একই 

জাযগায়। তারপর দূরে পারের কাছে নিঃশঙ্ক কোন মানুষ বা জন্ব-জানোয়ারকে 

আসতে দেখলেই সে স্থানটি লক্ষ্য করে নিয়ে টুপ করে ডুবে জলের নীচ দিয়ে 
সেখানে গিয়ে হাঞ্জির হয় এবং লেজের প্রচণ্ড ঝাপটায় লক্ষ্য বস্তকে জলে নামিয়ে 

এনে কামড়ে ধরে। এদের লেজের শক্তি অসাধারণ। লেজের এক আঘাতে মানুষ, 
গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি জীবজস্তকে কয়েক গজ দূরে জলের মধ্যে নিয়ে 
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ফেলতে পারে। কুমীর৪ সরীস্থপ দলভুক্ত । কুমীরের চামডাও নানারকম সৌখীন 
জিনিষ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়; তার ভিতরে জুতা ও সুটকেশই প্রধান । 

এরা যদিও সার! বাংলাদেশ জুডে প্রায় নদীতেই কম-বেশী আছে, তবুও এদের 

বিশেষ আবাস স্থল হলো সুন্দরবন_-যেহেত সেখানে আছে অজজ্র নদী, আর তাদের 

বিব্রত করবার জন্যে সেখানে নেই তাদের প্রধান শত্রু মানুষ। কুমীর সাধারণতঃ 

নদী-নালাতেই বাদ করে; সময় সময় ডাঙ্ষারও উঠে আসে । সামুদ্রিক কুমীর থাকে 

ডাঙ্গার কাছে, মাঝ সমুদ্রে নয়। সমুদ্রের অল গভীরে কুমীর নেই । 

বাংলাদেশে আর একটি অনুত প্রাণী আছে, যার নাম বজকীট বা বনরুই। 

এদের প্রধানত? পাওয়া যায় উত্তর বঙ্গে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরদিকে মুশিদাবাদ, 

নদীয়া জেলায়ও এদের দেখ। যায় বলে শোনা গেছে । এদের জাত ভাই আছে চীনদেশে। 

এরা দক্ষিণ আমেরিকাঁপ আর্মাডিলোর শ্রেণীভুক্ত । দেখতে অনেকটা গোসাপের মত 

চেহারায় কিন্ত গোসাপের চাইতে আকারে অনেক বড়। এর সারাটি গা মাছের 

আঁশের মত একরকম শক্ত আশে ঢাকা । সুন্দর সাজানো আশ, মাথ! থেকে লেজের 

ডগা পর্যস্ত। এর পিঁপড়ে, উইপোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করে। 

পায়ে বড়শীর মত বাকা ধারালো নখ আছে, যাঁর সাহায্যে এরা মাটি খুড়ে পিপড়ের 

আড্ডা বের করে নেয়। ভয় পেলে এরা বুকের মধ্যে মাথা ও পা গুঁজে লেজটাকে 

গুটিয়ে একটি বলের মত পড়ে থাকে । তারপর শত্রু চলে গেছে মনে হলেই ধীরে 

ধীরে আবরণ মুক্ত করতে আরম্ভ করে। একবার ওভাবে জড়ি,য় পড়লে এরা এমনি 

শক্ত হয়ে থাকতে পারে যে, তাকে জোর করে আবরণমুক্ত করা বেশ কঠিন কাজ-_ 
একজন রীতিমত পালোয়ানকেও হিমসিম খেতে হয় এ কাজে । 

বজকীট এর সংস্কৃত নাম, বাংলা বনরুই । রুই মাছের মত আশে এদের সর্শরীর 

ঢাঁক। বলেই এই নাম। অতীতে হয়তো এই জন্ত্রটি অনেকই ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেক 

কমে গেছে-প্রায় দেখতেই পাওয়া যাঁয় না। গভীর জঙ্গলে থাকে বলে কেউ এদের 

মারে না বা ধরেও আনে না। অত্যন্ত হুঃখের বিষয় যে, কলকাতার চিডিয়াখানায় এর 

একটিও নমুনা! নেই ; অথচ এর বিদেশী জন্ত নয়, একেবারে বাংলারই জীব । 
বাদর বাংলাদেশে বু জায়গাতেই আছে-_হমুমীনও বাংলায় কম নেই। অন্যান্য 

স্থান ছাড়াও একমাত্র কলকাতার আশেপাশেই যথেষ্ট বাঁদর ও হনুমান দেখতে পাওয়া 

যাঁয়। চিৎপুরের দিকে যথেষ্ট বাদরের দেখা মেলে । কলকাতায় হনুমান আছে, বিশেষ 

করে দক্ষিণেশ্বরে । মজা এই যে, এক সময় কালীঘাটেও অনেক হহুমান ছিল; কিন্ত 

এখন আর তারা নেই। বোধহয় ভীথযাত্রীদের দেওয়া খাবারের লোভেই এর! এই 

মন্দির এলাকায় বসবাস করতো । কিস্তু কালীঘাটের চারদিকে বাঁড়ীঘর তৈরী হওয়ায় 
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সেদিককার গাছপালা কেটে ফেলায় আস্তানার অভাবে তাঁরা সে জায়গ। ছেড়ে চলে 

গেছে। 
বাংলার দক্ষিণাংশ নদী-ঘেরা ব-দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত । এ স্থান প্রায় নদীর 

জালে ঘেরা। এই নদী-ঘের ছ্বীপরাশি সমুদ্রের পার থেকে আরম্ত করে ভূখণ্ডের বু 

দূর পর্যন্ত গভীর বনে আচ্ছন্ন। এই বনে সুন্দরী গাছের প্রাধান্তের জন্যেই এর নাম 

সুন্দরবন হয়েছে, বনের সৌন্দর্যের জন্যে নয়__যদিও বনের সৌন্দর্য এখানে কম নয়। 
এ বন ছোট-বড় নানা জন্ত-জানোয়ারে পুর্ণ । তার বিশেষ এবং প্রধান জন্তু হলো 

বাংলার সেরা বাঘ-রয়াল বেঙ্গল টাইগার। পৃথিবীর বৃহত্তম বাঘ, বাঘের রাজা । 

তাছাড়াও এখানে আছে কুমীর, সাপ, শুয়োর, হরিণ, বাঁদর প্রভৃতি নানীরকম জীবজন্তু। 

এক সময় এ বনে বুনোমোধ ও গণ্ডারও মিলতো, কিন্তু এখন আর তারা নেই। 

স্বন্দরবনের হরিণের গায়ের উপরের দিককার রং ঘোর বাদামী, যা ক্রমে ফিকে হয়ে 

নীচের দিকে এসে মিশেছে পেটের সাদা রঙের সঙ্গে। উপর দিকের বাদামী রঙের 

জমিতে চার-পাঁচ সারিতে থাকে সাদা বুটির দাগ। এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি ও সচকিত 

প্রাণী । এবপ না হলে সুন্দরবনে এ রয়া।ল বেঙ্গলের রাজ্যে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব 

হতো না। 

মানুষের চাষের জমির প্রয়োজনে দিন দিন সুন্দরবনের আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে। 

বর্তমানের কলকাতা মহানগরী যেখানে দাড়িয়ে আছে, এক সময় সে স্থানও ছিল 

স্থন্দরবনেরই অংশ- অন্ততঃ বনের প্রান্তভাগ তে। বটেই। ছু'শ-সত্তর বছর পুরে 

এখানে সহর পন্তনের সময় এবং তার পরেও অনেক দিন কলকাতার গড়ের মাঠ এবং 

অন্যান্য অনেক অঞ্চলেই বাঘ ও হরিণ দেখা যেত। আদি কলকাতার বর্ণনা, দেশী 

ও বিদেশী লেখকের রচনাতে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য গড়ের মাঠ 

তখনও মাঠ হয় নি--সে ছিল গভীর জঙ্গল। 

স্থন্দরবনের অজগর যদিও সমধিক প্রসিদ্ধ, তবু সেখাঁনে অন্যান্য সাপও আছে যথেষ্ট 

_বাংল। দেশের প্রায় সব সাপই এখানে আছে । এসব সাপ মাঠে এবং গাছের কোটরে 

ছু'অবস্থাতেই থাকে । এদের সাধারণ আহার্বন্ত হচ্ছে পাখীর ডিম ও বাচ্চা এবং 

ধরতে পারলে পাখীও; তাছাড়। টিকৃটিকি, গিরগিটি, কাঠবিড়াল ও কাঠবিড়ালের মত 
ছোট ছোট জন্কু। এসব খাবারের লোভে সাপ গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। 

অজগরের। জন্ত-জানোয়ার ধরবার জন্যে গাছের ভাল জড়িয়ে ধরে ঘাপ.টি মেরে ঝুলে 

থাকে। 

্রীবিনায়ক সেন 



উল্কা 
তোমর। অনেকেই উহ্কার নাম শুনেছ। আর যারা যাছুঘরে গেছ, তাঁরা তে] উক্কা 

দেখেছ শিশ্চয়ই ! যাহুঘরের এক জায়গায় কাচের ভিত্তরে কতকগুলি ছোট বড় কালো! 

কালে পাথর রাখ! আছে, আর এক কোণে লেখা আছে নামটা উদ্কা। দেখেছ তোমরা 

সকলেই । কিন্তু এ কালো বিদ্ঘুটে সব পাথরগুলি দেখে নিশ্চয়ই ভাল লীগে নি, যেমন 
ভাল লেগেছে যাদুঘরের অন্যান্য জিনিষগ্চলি। না লাগবারহ কথা, কেন না উক্কার তে। 

কোন পৌন্দর্য নেই যার জন্যে ভোনাদের চোখে পড়বে! বাইরে থেকে দেখে অদ্ভুত কিছু 

দেখ। যায় না ওদের মাধ, যেট। তোমাদের বৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু ওদের জন্মবৃস্তান্ত 

যদি একটিও জানতে, কোথেকে এলো এরা যদি শুনতে, তাহলে থু'টিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে 

ওগুলিকে । দেখতে গার অবাক হতে। 

তোমরা হয়তো জান যে, উদ্কাপিগ আকাশ দিয়ে উড়ে এসে পৃথিবীতে পড়ে। 

কতক পড়ে লোকালয়ে, কতক সমুদ্বে আর কতক পড়ে অজানা অচেনা মরুভূমি বা 

পাহাড়ে, যাদের কোন খোক্জই কেউ রাখে না। তাই যত উক্কাপাঁত হয়, তার বেশীর 

ভাগেরই সন্ধান পাওয়া যায়না । লোকালয়ে যেগুলি পড়ে তা থেকে ক্ষতিও হয় গ্রচর। 

তেমন বড় রকমের উক্কাপাত হল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনুপাতে বেডে যায়। 

পৃথিবাতে পড়বার সময় উক্ষা তেতে লাল টকটকে হয়ে যায়। এত গরম কি 

কবে হয়, শুনলে তোমরা অবাক হয় যাবে। ভূঁপুষ্চে আসতে হলে পুথিবীকে ঘিরে 

যে বায়ু. গুল আছে তাকে ভেদ করে আলতে হয় উক্কাপিগুকে। সেই সময় উক্কার গতি 

এমন প্র-গু থাকে যে, বায়ুমণ্ডলের ঘর্ণে অত্যধিক তাপের স্ৃগ্টি হয়; আর সে তাপেই 

তেতে লাল হয়ে যায় উ্কাশিণ্ড। ছোট ছোট উক্কাপিণ্ড সেই তাপে মাঝপথেই পুডে 

ছাই হয়ে যাঁয়, পৃথবীতে পৌছায় না। 
পৃথিবার বি'ভম জায়গা থেকে উক্কাপিগু গ্রোগাড় করে পরীক্ষার পর দেখা গেছে 

যে, রাণায়নিক উপাদানের দিক দিয়ে উক্কাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। পাথর- 

উ্কা, লোহা-উচ্কা, এবং পাথর-লোহা-উক্কা। প্রথমটিতে পাথরের ভাগই বেশী, 

দ্বিতীয়টিতে লোহাই প্রধান, আর শেষেরটিতে পাথর আর লোহার অনুপাত প্রায় সমান 

সমান। বড় বড় যত উক্কাপিগ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সবগ্লিই লৌহ-উক্কা। 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার "হোবা' নামক একজায়গায় সবচেয়ে বড় লৌহ-উক্কাপাত হয়। 

সে উন্কাটির ওজন ৬০ টন। 

এবার উদ্ধার জন্ম-রহস্ সম্বন্ধে কিছু বলছি। এদের জন্ম সম্বন্ধে কোন নিদিষ্ট মতবাদ 
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প্রচলিত নেই | অ?নকে অনেক রকম কথা বলেছেন। প্রথমে অনেক পণ্ডিত বলেছিলেন 

যে, উক্ক! পৃথিবী অথবা চাদ, নয়তো স্বর্যরই অংশ। প্রথমে পরথিবীর কথাটাই ধরা যাক। 

পরে যখন দেখা গেল যে, উদ্ধার উপাদান আর পৃথিবীর উপাদান সম্পূর্ণ আলাদা তখন 
একথা সহজেই বুঝা গেল ফে, পৃথিবী থেকে উদ্ধার জন্ম হতে পারে নী। তোমরা 

হয়তো প্রশ্ন তুলতে পার-পৃথিবীর ভিতরে কি আছে সেটা তো। আর জানা যাচ্ছে না, 

তবে তার সঙ্গ উক্কার কোন মিল নেই, একথা ব। বুঝা যায় কেমন করে? মিল তে। 

থাকতেও পারে! পণ্ডিতেরা উত্তর দিলেন--না, পারে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে 

শিলা রয়েছে তার সন্ধান আগ্নেয়গিরিগুলি দিতে পারে। অগ্রাৎপাতের সময় সে 

শিলাই তে লাভার আকারে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। মিলিয়ে দেখা 

গেছে-সে শিলার সঙ্গে উক্কার কোন মিল নেই। তবে বলতে পার, উহ্কাপিণ্ 

পৃথিবীর অন্যন্তরের শিলা দিয়েই তৈরী--একথা ধরে নিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি 
যে, আকাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় সে শিলায় এমন পরিবর্তন এসে গেছে যে, এখন 

তাকে পৃথিবীর শিলা বলে চেনবারই উপায় নেই। এ অন্ুমানট। অবশ্য কিছুটা সম্ভব । 

এখন তবে একটা প্রশ্থের উত্তর খুঁজতে হবে। উহ্কাপিণ্ড যে গতিতে ছুটে যায়, সে গতি 
আরম্ত করে দেবার জন্টে যে শক্তির প্রয়োজন, পৃথিবীর তা আছে কি? নেই। আর 

কি করেই ব| থাকবে? প্রথিবী কত আস্তে নিজের চারদিকে ঘুরছে বলতো ? ২৪টি 
খণ্টায় মাত্র একবার। তাই পৃথিবী উদ্ধার গতি আর্ত করে দিতে পারে না। সুতরাং 

উদ্ধার জন্মস্থান পৃথিবী নয়। এই একই কারণে চাদও বাতিল হয়ে যায়। বাকী থাকে 

শুধু নূর্ধ। অনুসন্ধানের ফলে জান! গেছে যে, সুধপুষ্ঠ একরকম গরম বাম্পীয় পদার্থে 
তৈরী । সেই বাম্পীয় পার্থ থেকে কঠিন পাথর ও লোহার উক্কার উৎপত্তি সম্ভব নয়। 
তবে একথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, সেই বাম্পের ভিতরে সুর্যের অভ্যস্তরে কঠিন শিলা 

আছে এন্ং তারই ভাঙ্গ। অংশগুলি পৃথিবীতে উদ্কারূণে এসে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 
আর একটা এথাও মনে রাখতে হবে। সেটা হলো সৃধের উপ(রিভাগের বাম্পের 

উত্তাপ । এই উত্তাপ এতই প্রচণ্ড যে, ভিতর থেকে ছোট ছোট শিলাখণ্ড বেরিয়ে আসতে 

গেলে সেই উত্তপ্ত স্তরট। পার হবার সময় গলে বাম্পে পরিণত হয়ে যাবে। চিহ্্ই 

থাকবে না সে পাথরগুলির। তাই সূর্য থেকেও উক্কার উৎপত্তি হতে পারে না। 

প্রফেসর এইচ. এ, নিউটন অনেক গবেষণার পর দেখালেন যে, কতকগুলি সুটিং 

স্টারের কক্ষপথের সঙ্গে কতকগুলি পরিচিত এবং অধুনালুপ্ত ধুমকেতুর কক্ষপথের মিল 
আছে। এ থেকে তিনি অনুমান করেন যে, ধুমকেতু যখন কোন কারণে কতকগুলি 

অংশে ভেঙ্গে যায় তখন সেই ভগ্ন অংশগুলি ধূমকেতুর কক্ষপথেই ঘুরতে থাঁকে। 
এগুলিই সুটিং স্টার। তিনি বললেন যে, উদ্কাও একরকমের সুটিং স্টার; তবে সাধারণ 
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সুটিং স্টারের চেয়ে এদের আয়তন অনেক বড। সুতরাং নিউটনের মতে উন্কাপিণড 

ধূমকেতু থেকেই তৈরী । কিন্ত তার মতের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আছে। বিজ্ঞানীর! 
বলেন যে, ধূমকেতু কোন কঠিন জিনিষে তৈরী নয়, সাধারণতঃ বাম্পীয় অথবা অর্ধবাষ্পীয় 

কোন পদার্থে গঠিত। এই বাষ্প থেকে কঠিন উক্কার উৎপত্তি কেমন করে হবে? 

আর যদিও ব। হয় ত।হলেও এ মতবাদ টেকে লা এই কারণে যে, সাধারণ উক্কার তুলনায় 

ধূমকেতুর আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট বলে অনেকে মনে করেন। তবেই দেখলে ধুমকেতু 
থেকে উক্কার উৎপন্তি হতে পারে না। 

উ্ধার উৎপত্তি সম্বন্ধ আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়েছে 

যে, সৌরজগতের কোন গ্রহের ভগ্রাংশই এই উক্বা। মতবাদটি মেনে নেওয়া যায় সহজেই ; 

কারণ উদ্ধার গতি মার আয়তন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে না তখন। কেন না, সেই 

গ্রহের নিজের যা গতি তাতেই উক্ষা মহাশুন্ে অনায়াসে ছুটতে পারে। আর সৌর- 

জগতের গ্রহঞ্চলির আয়তনও নেহা কম নয় যে, তাদের ভগ্নাংশ থেকে উক্কাপিণ্ডের 

উৎপত্তি হতে পারে না। সবার শেষে এখনও একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে_ সেটা হলো, 

গ্রহগ্জলি ভাঙ্গে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চেম্বারলেন বলেছেন ষে, একট 

গ্রহের পাশ দিয়ে যদি অন্য আর একটা বড গ্রহ ছুটে যায় তাহলে আগের গ্রহটার গায়ে 

এক এক জায়গায় ভীষণ টান পড়বে । এ টান পরের শ্রহটির আকর্ষণের ফলে স্ষ্টি হবে। 
আর এই টানেই ভেঙ্গে যাবে আগের গ্রহটি । গ্রহটির এভাঁবে ভেঙ্গে যাওয়ার আর একটি 

বিকল্প পথও দেখানে! যোতে পারে । সেটি হলো, ছুট! গ্রহের মধ্যে যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে 

ছুট! গ্রহই ভেঙ্গে গিয়ে উক্কার স্যগি করতে পারে। কিন্তু এখানে একটা বাধ আছে। 

ছুটা গ্রহ ধাকা খেয়ে ভেঙ্গে যাবার জন্যে ওদের যে গতি প্রয়োজন, তাতে এ ধাক্কার 

ফলে এত বেশী উত্তাপ স্টি হবে যাতে ভাঙ্গা অংশগুলি জ্বলে উঠবে এবং ছাই হয়ে 
মিলিয়ে যাবে, উচ্ধা হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করবার স্থযোগই পাবে ন।। 

এই হলো উহ্কার জন্ম সম্বন্ধে কয়েকট। মতবাদ । তাঁহলে দেখলে তো, যে বিদ্ঘুটে 
পাথরগুলিকে দেখতেই ইচ্ছা করে না, তাদের জন্ম-বৃত্তাস্ত কত রহস্তময়! কাজেই 

এবার যখন যাছুঘরে যাবে, উ্কাপিগুগুলিকে বেশ ভাল করে দেখতে ভুল করো না। 

প্রীন্ুবিমল সিংহর।য় 



জানবার কথা 

১। মাছ দিয়ে মাছ ধরাকথাটা শুনলে তোমরা অনেকেই বিস্মিত হবে। 
অবশ্য বড় বড মাছ বড়শীতে ধরবার জন্যে টোপ হিসাবে ছোট ছোট মাছ অনেক সময় 

বাবহার করা হয়। কিন্তু যে মাছের কথা বল। হচ্ছে, তাঁর। কিন্তু টোপ হিসাবে ব্যবহৃত 

হয় না। এই মাছের নাম রেমোরা (বাংলায় এদের চোষক মাছ বলা যেতে পারে )। 

১নং চিত্র 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই মাছ দেখা যায়। এরা এমনভাবে অন্ত মাছের গায়ে লেগে 
থাকে যে, অন্য মাছ তাদের শরীর থেকে এদের ছাড়াতে পারে না। সেজন্তে অনেকে 

এই মাছ্গুলিকে জ্যান্ত বড়শী বলে থাকে । জেলেরা অনেক সময় এদের লেজে দড়ি 

বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে অন্য মাছ ধরে থাকে । প্রায়ই এরা হাঙরের গায়ে লেগে 

থাকে । হাঙ্গর শত চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। 

২। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টায়, বু অভ্যাসের ফলে মানুষ লক্ষ্যভেদ করতে 

শেখে । এটা তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নয়, অজিত ক্ষমতা । কিন্তু মনুষ্যেতর এমন 

অনেক প্রাণী দেখা! যায়, যার! স্বভাবতঃই লক্ষ্যভেদে অভ্যস্ত। এরূপ ছু-একট] লক্ষ্যভেদী 
প্রাণী হয়তো! তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে । আমাদের দেশে বহুরূপী, মাছরাঙ্গ, 

তীরন্দাজ মাছ প্রভৃতি নানারকম লক্ষ্যভেদী প্রাণী দেখা যায়। আফ্রিকায় রিংহল্স্ কোত্র 

নামে এক জাতীয় বিষধর সাপ দেখা যায়। এর। কয়েক ফুট দূর থেকে শিকারের ঠিক 
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চোখ লক্ষ্য করে বিষ ছুড়ে মারে । এই বিষ চোখে লাগলে মানুষ বা যে কোন জীবজন্ত 

*. ৮9882 

২নং চিত্র 

সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যায়। 

৩। আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের কথা বোধ হয় তোমরা সবাই জান। এই 

ভূ-পদার্থ বর্ষের অভিযান ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আরম্ত হয়ে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর 

মাসে শেষ হয়েছে । এ অভিযানে পৃথিবীর ৬৬টি দেশের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করে- 

ছিলেন। এর পূর্বে মানুষের পরিপাশ্সিক ভূতাত্বিক অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ গবেষণা! 

৩নং চিত্ত 

আর কখনও হয় নি। এই অভিযানের ক্ষেত্র ছিল-_পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত কেন্দ্র 
থেকে মহাশুন্য পর্বস্ত বিস্তুত। এই অভিযানের যে সব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে--সেগুলি 
শহ্ত উৎপাদন, আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, আকাশপথে মেরু অঞ্চলে যাতায়াত, বেতার-বার্তা 

প্রেরণ ও নৌ-চলাচল প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হবে। 
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৪। পাখী, কুকুর, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের দেহে সর্ধদাই 

একটা স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় থাকে । চারদিকের আবহাওয়ার উষ্ণতার তাঁরতম্যের ফলে 

৪নং চিত্র 

তাদের স্বাভাবিক দৈহিক উষ্ণতার কোন পরিবর্তন দেখা যাঁয় না। কিন্তু শীতল-রক্তবিশিষ্ট 

মাছ, ব্যাঁং প্রভৃতি প্রাণীদের দৈহিক উষ্ণতা তাদের চতুদিকের আবহাওয়ার উষ্ণতার 
তারতম্যের সঙ্গে পরিবতিত হয়ে থাকে । 

৫। পৃথিবীতে ছুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভীষণ 
ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে । এই যুদ্ধের পিছনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। 

৫€নং চিত্র 
এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা হতো--তাহলে পৃথিবী আরও 
উন্নত হতো । বিশেষজ্ঞের বলেছেন-_যে কোন টাকার মানে হিসাব করা হোক ন। কেন, 

একট রাইফেলের কাতুজের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার দ্বারা মানুষের 
খাগ্যোপযোগী যথেষ্ট রুটি কেনা যেত। আধুনিক একটা যুদ্ধ-জাহাজ নির্সাণ করতে যে 
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পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাঁর দ্বারা একশ"টিরও বেশী সহরে আধুনিক বিদ্যালয় ভবনের মত 

পাকাবা'ডী তৈরী করা সম্ভব হতো। 
৬। মানুষ প্রথমে ছিল অসভ্য । বহু বছরের সাধনার ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে 

সভ্যতার বর্তনান স্তরে পৌচেছে। কোন কোন এতিহাসিকের মতে--মানবসভ্যতার 

প্রথম উন্মেষ হয়েছিল প্রায় সাত হাজার বছর পৃবে_ ইরানে । জীবিকানিবাহের জন্যে মানুষ 

৬নং চিত্র 

প্রথমে পশু শিকার করতো -তারপর কৃষিকাধ অবলম্বন করলো । এই সম্পর্কে যে সব 

সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়। গেছে--তার উপর ভিত্তি করেই এতিহাসিকেরা তাদের মত 

প্রকাশ করেছেন। 
৭। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে কাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেশী? এসব্ন্ধে 

বিজ্ঞানীর বলেন-_ন্বাভাবিকভাবে শ্রীলোকের শ্বাস-প্রশ্বাস, পুরুষের শ্বাস-প্রশ্থাসের 

৭নং চিত্র 

তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ দ্রুততর গতিতে চলে। 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ] জানবার কথা ১১৭ 

৮। চোখ খুলে কেউ হাচি দিতে পার? বিজ্ঞানীর বলেন--চোখ খোলা অবস্থায় 

৮নং চিত্র 

হাচি দেওয়া সম্ভব নয়। হাঁচবার সময় চোখ আপনাঁআপনি বুজে যায়। 

৯। পৃথিবীর মধ্যে আয়ালগাণ্ডের হাসপাঁতালসমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে 

নং চিত্র 

সবাপেক্ষা বেশী সংখ্যক শধ্যার ব্যবস্থা রয়েছে । সেখানে প্রতি ৬৭ জনের জন্যে হাস- 

পাতালে একটি শঘ্যার ব্যবস্থা আছে। 

১০। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাঃ জোনাস ই. সল্ক্ পোলিও রোগের প্রতিষেধক 

টিক আবিষ্কার করেছেন। পোলিও রোগ সাধারণতঃ শিশুদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। 

ডাঃ সল্ক্ আবিষ্কৃত টিকা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে শত্তকর! ৮০টি ক্ষেত্রে পোলিও রোগ দমন 



১১৮ ভ্যান ও বিজ্ঞান [| ১২শ ব্ধ, ২য় লংখ্যা 

করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর ৫৬টি বিভিন্ন দেশে এই টিকা প্রয়োগ করে এই 

১*নং চিত্র 

সাংঘাতিক রোগকে দমন কর! হয়েছে । ১৯৫৫ সালে এই টিক] বাজারে চালু হয়েছে। 

১১। কথায় বলে--শন্বক গতি; অর্থাৎ শামুক খুবই মন্থর গতিতে চলে। 

বিজ্ঞানীরা এদের গতিবেগ নির্ধারণ করেছেন। প্রতি ঘণ্টায় শামুক '০০০৩৫৩০ *৫ 

১১নংচিত্র 

মাইল যেতে পারে । এ থেকেই বুঝতে পার! যাঁয়, এদের গতিবেগ কিরূপ মন্থর | 



বিবিধ 

পরলোকগত ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রতি 

শ্রদ্ধাঙলি 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, বিজ্ঞান কলেজ ভবনে 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতৃক আহৃত এক সভায় 

পরলোকগত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সংগঠক 

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 

করেন তাহার সহপাঠী ও মহকমী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ 

এবং গুণমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দ। এই সভায় সভাপতিত্ব 
করেন বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক 
ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ। 

সভার প্রারস্তে অধ্যাপক বস্থ একটি শোক 

প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সমবেত সকলে নীরবে 

দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

অত:পর বিভিন্ন বস্তা ড; ঘোষের জীবনী ও 

কর্মপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন। দিলীতে 

জ্ঞানচন্দ্র শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা 

থাকাকালীন দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য 

যেসকল পরিকল্পন! রচনা ও র্ূপাঁয়িত করেন, 

সে সন্ধে আলোচনা করেন ডাঃ জে. এন. রায়। 
ডাঃ স্থবোধনাথ বাগচি ভৌত-রসায়ন বিদ্যায় 

ডাঃ ঘোষের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভৌত-রলায়ন বিদ্যার 
উন্মেষ হয়। আরহেনিয়াস, অস্ওয়ান্ড, ভ্যান্ট হৃফ, 

নষ্ট প্রভৃতি এই বিগ্ভার এক একজন দ্দিকপাল। এই 
বিষয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রোলাইটের আচরণ সম্পর্কে 

জানচন্দ্র যে ঘোষেস্-ল পেশ করেন তাহা একটি দিক- 
নির্দেশক । তাহার উখাপিত এই নিয়ম অনুসরণ 
করিয়া পরবর্তী কালে ডিবাই এবং হাকল আধুনিক 
ইলেকট্রোলাইট তত্ব খাড়া করেন। অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয় এই যে, ভৌত-রসায়ন বিদ্যার আধুনিক পাঠ্য 
পুস্তকে ঘোষেস্-ল-এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 

না। ইলেকট্রোলাইট তত্ব বর্তমানে সংশোধিত 

হইলেও ইতিহাসের খাতিবে ঘোষেস্-ল-এর উল্লেখ 

থাক। উচিত বলিয়। ডাঃ বাগচি দাবী করেন। 

ডাঃ জানেন্দ্রনাথ মুখাজি মানুষ হিসাবে জ্ঞান- 

চক্রের পরিচয় দিয়া বলেন, ডাঃ ঘোষ কাজকর্মে 

ছিলেন অত্যন্ত মং্যমী, তাহার ম্বভাব ছিল অতি 

মধুব। তাহার অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের 

নিকট প্রিয় হইয়াছিনেন। তিনি ধৈধ সহকারে 

অপরের মতামত শুনিতেন এবং যে কেহ তাহার 

কাছে কোন কাজে সাহায্যের জন্ত আমিলে তিনি 

যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেন। 

শ্রইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় কৃষি বিভাগের 
কর্মীরূপে ডাঃ ঘোঁষের সংস্পর্শে আগিয়া কৃষি-বিজ্ঞান 
বিষয়ে তাহার আগ্রহ ও নান।বিধ প্রচেষ্টার ষে 

পরিচয় পান, তাহ বিবৃত করেন। 

শরসমরেন্্রনাথ সেন যাদবপুর ইতিয়ান আসো- 
পিয়েশন ফর কাঁন্টিভেনন অব সায়েন্স-এর উন্নতি 

সাধনে ডাঃ ঘোষের অব্দানের কথা উল্লেখ করিয়। 

বলেন, এই গব্ষেণ। মন্দিরের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে 

ডাঃ ঘোষের বিশেষ অবদান রহিয়াছে । দিতীয় 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় তিনি ইহার প্রভূত উন্নতি 

সাধন করেন। তিনি নিজে অল্পনকালের মধ্যে 

জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বপিয়া দেশের 

যুবকদের কাজের স্থযোগ দেওয়ার প্রতি বিশেষ 

জোর দেন। 

অধ্যাপক সমর গুহ ঢাকায় ডাঃ ঘোষের ছাত্ররূপে 

তাহার ষে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পান তাহা 

উল্লেখ করিয়া বলেন, ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় 

বিপ্লবী যুবকেরা বাহিরে দেখাইবার জন্য একটি 

সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ডাঃ 

ঘেষ জানিতেন ইহা বিপ্লবী যুবকদের সংগঠন। 



১২ 

তথাপি তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে আধিক ও অন্ঠান্ত- 
ভাবে সাহাধ্য করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না| 

ঢাকায় হিন্দু-মুস্লমানের দাঙ্গার সময় বিশ্ব- 

বি্ঞালয়ের ছাত্রদের সম্মুধে তিনি যে মর্মম্পর্শী 
ব্তৃতা দেন, তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে এই 
সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতে পায়ে নাই। 

সালে জাতীয় মহানভায় নেতাঁঙী স্থৃভাষচন্দ্র ঘখন 

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন, তখন 

তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহ। ও 

ডাঃ জ্ঞানচন্্র ঘেম। আক্ম ষে সমাজবাদের কথা 

আমরা বলিতেছি, সেই সমাজবাদী পরিকল্পনার 

কথ। ডাঃ ঘোষ বনুপূর্বেই ঘোষণ|। করেন। 
পরিশেষে অধ্যাপক গুহ দিল্লীতে বিজ্ঞান 

কংগ্রেসের অধিবেশনে ডাঃ ঘোষের মৃত্যুতে কোন 
প্রস্তাব গ্রহণ না করায় বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 

শ্রীসত্যব্রত মেন ডাঃ ঘোষের গভীর ছাত্রগ্রীতির 

কথ! প্রসঙ্গে একটি ঘটন। বিবৃত করিয়া বলেন, 

এম. এস-সি পাশ করিবার পর যখন বক্তা বিশ্ব- 

বিদ্যায় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন ডাঃ ঘোষ 

তাহাকে বিদায় সম্ধধ ন। জ্ঞাপন করেন। এই সম্ব্ধনায় 

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 

তাহারা শিক্ষকের পক্ষ হইতে ছাত্রের গ্রতি এইরূপ 

সন্বর্ধন] দেখিয়৷ বিস্মিত হন। 

সভাপতি অধ্যাপক বস্থ বন্ধুবিয়োগে ব্যাথিত 

কণ্ঠে বলেন, দেশের মধ্যে চোখ ঘুরাইয়। দেখিলে 
ডাঃ ঘোষের মত লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে। 

তাহার সঙ্গে যাহারা মিশিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই 

তাহার মধুর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। 

তাহার ঘারা যদি কাহারে! কোন উপকার হইত, তাহ! 

করিতে তিনি সর্বদাই অগ্রসর হইতেন। তাই আজ 

তাহার বন্ধু ও ছাত্রবৃন্দ মনে করেন যে, তাহারা 

একজন অকৃত্রিম স্থহাধ হারাইয়াছেন। 

যখন ষে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই 

কাজ করিতে গিয়। দেখিয়াছেন, যে কর্মপথে গেলে 

দেশ অগ্রসর হইবে, তিলমাত্র সময় নষ্ট না করিয়। 

১৯৩৮ 

জাজ ও বিশ্ঞান [১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

সেই পথে তিনি অগ্রসর হইতেন। জীবনের 
আদর্শকে স্বসংবন্ধভাবে বিচার-বিবেচনার সঙ্গে 

কাঞ্জে ব্ূপায়িত করাই ছিল তীহার €বশিষ্ট্য। 
বাঙ্গালীদের একট] ছুনাম আছে ষে, তাহার কোন 

প্রতিঙ্গান দীর্ঘদিন বজায় রাখিতে পারেন না। কিন্তু 

ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানীদের যে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল 

ধরিয়া চপিয়া আপিতেছে, তাহার মুলে ডাঃ ঘোষের 
অনেকখানি অব্দান রহিয়াছে । 

পরিশেষে অধ্যাপক বস্থ বলেন, মহাপুরুষদের 

জীবনে যে নকল বৈশিষ্ট্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 

করে তাঁর নবগুলিই জ্ঞানচন্ত্র ঘোষের মধ্যে ছিল। 

এই স্মতি-সভায় ডাঃ ঘোঁষের অঙ্ররাগী বছ 

বিশিষ্ট বিজানী, তাহার খরণমুগ্ধ ব্যক্তি ও ছাত্র 

উপস্থিত ছিলেন। 

সমুদ্রের বছ নূতন রহস্য আবিষ্কার 

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বৎসরের কার্ধস্থচী 

অনুসারে সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ভিতিয়াজ, 

ওব ও মিহাইল লোমোনোসোফ নামে যে তিনটি 

জাহাজ বিভিন্ন সমুদ্রে ও মহাসাগরে যাত্রা করিয়া” 

ছিল, সেগুলি ২ লক্ষাধিক মাইল সমুদ্র-পরিক্রমার 
পর কয়েক হাঁজীর নৃতন নৃতন তথ্য ও সামুদ্রিক 
নমুন] সংগ্রহ করিয়া গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে 

প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পকে 

গবেষণা চালাইবার জন্য ১৪টি সোভিয়েট 

জাহাজ, ১০টি উপকৃলস্থিত স্টেশন ও গোটা 
সৌভিয়েট দেশ জুড়িয়া অসংখ্য গবেষণা ভবন 

ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইতেছে। 

উপরিউক্ত তিনটি জাহাজ সমুদ্রলংক্রান্ত যে সব 

নৃতন তথ্য ও সামুদ্রিক নমুনা সংগ্রহ করিয়াছে, 

সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল, সমুদ্র- 
তলদেশে সাড়ে ছয় মাইল গভীরে সংগৃহীত কতক- 

গুলি সামুদ্রিক জীব। এই অদ্ভুত জীবগুলিকে 
আযরক্টমা ও ক্রাষ্ট্রেলিয়া বল1 হয়। সমুদ্রের অতখানি 

গভীরে প্রচণ্ড জলের চাপ সহা করিয়াও যে এই 
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জীবগুলি কি ভাবে বাচিয়া থাকে তাহ! প্রাণী- 

বিজ্ঞানের এক বিস্ময় । 

নিরক্ষরেধার কাছাকাছি এক স্থানে ভিতিয়াজ 

জাহাজের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের আধ মাইলের কিছু 

বেশী গভীরে ট্রাইলেফোরাম নামক অতি বিরল 

এক প্রকারের গভীর-জলচারী মংস্তযা ধরিতে সক্ষম 

হইয়াছেন। ইতিপূর্বে এই বিরল সামুদ্রিক 

মংস্ত/টির মাত্র একটি নমুনাই সংগ্রহ করা! গিয়াছে-- 
১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আটলাটিক মহাসাগরে সংগৃহীত 

এই মস্তটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 

আছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এতদিনে এই 
মতস্রটির দ্বিতীয় নমুনা সংগ্রহ করিলেন / মবস্ত- 
বিজ্ঞানীদের মতে, ষ্টাইলেফোরাস হইল এক 
জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক প্রাণীর বর্তমান 
বংশধর । ইহাদের সংখ্যা এতই কমিয়া গিয়াছে 
যে, খুব শীঘ্রই এই সামুদ্রিক প্রাণীটি মম্পূর্ণ বিলুপ্তি 
ঘটিবে। 

এই জাহাজগুলির ভূ-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতলের 
বছ স্থানে ভু-চৌশ্বকের ব্যতিক্রম ( জিওম্যাগ্েটিক 
আানোম্যালি) লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এইসব 
ব্যতিক্রমের মাপজোক লইয়াছেন। ইহার ফলে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মূল চৌন্বক নিরক্ষ- 
রেখাটি মানচিত্রে নির্দিষ্ট রেখা হইতে বেশ কিছুট। 
আলাদা। প্রাপ্ত তথ্যার্দি হইতে সোভিয়েট ভূ- 
বিজ্ঞানীরা আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের নৃতন 
চৌম্বক মানচিত্র রচনা করিবেন এবং সমস্ত দেশের 
ভূ-বিজ্ঞানীদের নিকটে এই নৃততন মানচিত্র এবং 
সেই সঙ্গে সোভিয়েট সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত 
তথ্যাদি ও গবেষণ।র ফলাফল পাঠানো! হইবে। 

সোভিয়েট সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের আর একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল--সমুদ্রের গভীরতম 
তলদেশেও জলশ্রোতের অস্তিত্ব রহিয়াছে । প্রশাস্ত 
মহামাগরের শ্রীষ্মমগ্লীয় বৃত্তে তাহারা উত্তর, 
দক্ষিণ ও পূর্বমুখী নিরক্ষরৈখিক শত ও প্রতি- 
শ্োতকে (কাউন্টার কারেণ্ট ) গভীর মনোৌঁ- 
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যোঁগের সহিত অহম্থশীন করিয়া এই সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ শিদ্ধাস্তে পৌছিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে 
অন্থান্ত কয়েকটি দেশের পরমাণু-বিজ্ঞানীর! প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন ষে, পারমীণবিক শক্তি-উতৎপাদক 
কল-কারখানাগুলির পরিত্যক্ত অবশিষ্ট অংশগুলিকে 

সমুদ্রের গভীরে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, যাহাতে 

উহাদের তেজক্রিয়তা মানুষ ও প্রাণীদের পক্ষে 

ক্ষতিকর না হয়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম তল” 
দেশেও যে আোত রহিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইবার 
পর এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইতেছে । কারণ, 

ম্োতের মারফত এ সব পরিত্যক্ত অবশিষ্টাংশের 

তেজজ্রিয়তা সমুদ্রের সর্বত্র সংক্রামিত হইবে এবং 
সামুদ্রিক প্রাণীদের পক্ষে উহা ভয়ঙ্কর বিপদের সহ্য 

করিবে। 

মাটির নীচে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন 

জল-শক্তি থেকে তড়িৎ-শক্তি উত্পাদনের জন্টে 

আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিরাট বিরাট 

বাধ তৈরী হচ্ছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই 

ধরণের কতকগুলি বাধ তাদের জল ধারণের ক্ষমতা 

ও ট্বছ্যুতিকশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতার জন্যে 

সার বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। ভল্গা 

নদীর উপরে কুইবিশেব জলাধারের ধারণক্ষমতা 

হলো ৮* শতকোটি ঘনমিটার । ওব. নদীর উপরে 
নোৌভোসিরিবক্ জলাঁধারের ধারণক্ষমতা ১১৯ শত- 

কোটি ঘনমিটার । আঙ্গারা নদীর উপরে ব্রাত্ক, 

বাধে জল ধরে ১৭৯ ঘনমিটার । সৃইজারল্যাণ্ডে 

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু জলাধার ঠতরী 
হচ্ছে--গ্র্যাণ্ড ডিকেন্স্ নামে এই বাধটির উচ্চতা 
হবে ২৮৪ মিটার। ভারতে বর্তমানে নির্মীয়মান 
ভাক্রা-নাঙাল বাঁধ ও কোশী বাধ ছুটিও উচ্চতার 

দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটির উচ্চতা ২০৭ 

মিটার, দ্বিতীয়টির উচ্চতা ২৪৮ মিটার । 

কিন্ত চেকোল্পোভাকিয়ার ভিসি ব্রোদ্ নামে 
জায়গাটিতে জল-শক্তি থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎ- 
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পানের যে ষ্টেশন তৈরী করা হচ্ছে, সেটার বাধ 

এসব বাধ থেকে ভিন্ন ধরণের । এখানে ভল্তাভা 

নদী থেকে একটি অন্থঃসলিলা শাখা-নদী তৈরী 

করে নেওয়া হচ্ছে; অর্থাৎ মাটির অনেকখানি 

নীচ দিয়ে বিরাট চড়া মানুষের হাতে-কাটা 

একট! সুড়ঙ্গ দিয়ে এই নদীর একটি শাখাকে 

প্রধাহিত করে নিয়ে একটি বাধে তার জল 

জমা করা হবে। লিপনো নামে জায়গাটিতে 

নিমীয়মীন এই জলাধাবটি হবে ৪২ কিলোমিট'র 

দীর্ঘ । 

ভল্তাঁত| নদীর দলকে যে সুড়ঙঈগপখে এই নাধে 

এনে ফেল। হবে, মেই শুড়ঙ্গটি কাট হচ্ছে মাটির 

দেড়-শো মিটার নীচে] ্ুড়ঙ্গের মাটির 

দেয়ালগুলিকে সাড়েচার সেন্টিমিটার পুরু 

ইম্প।তের পাতে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্ুড়ঙ্গটির 
অপর প্রান্ত গিয়ে শেষ হয়েছে একটি গ্র্যানিট 

পাহাড়ের বিরাট গহ্বরের মধ্যে । তডিৎশক্তি 

উৎপাদনের যন্ত্র ব্যবহারের সময় গিয়ার গুলি জলের 

তোড়ে চালু করে দেবার পর জলধারা এসে জমা 

হবে এই গিরিগুহার মধো। তার পরে টাধাইন 

ব্লেডগুপিকে চালু করে দিয়ে জলধারা আবার 

ফিরে ষাবে ভল্তাভা নদীর গর্ভে। 
ভূগর্ভস্থিত এই বাধ চেকোক্োভাক ইঞ্িনিয়ার- 

দের এক বিরাট কৃতিত্বের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। 

বর্তমানে এটাই হবে বিশ্বের একমাত্র ভূগরস্থিত 

বিছ্যুৎ-উত্পাদনের স্টেশন । 

খালের ময়ল। পরিক্ষারে মাছ 

তুর্কমেনিয়ার সেচ-প্রণালীগুলিতে ছাড়িবার জন্ম 
সম্প্রতি চীন হইতে বিমানযোগে দশ হাঁজার 

বিয়েলি-আমুর নামক মাছের পোনা আমদাণী করা 

হইয়াছে। 
এই বিয়েলি-আমুর হইল ভেটকি জাতীয় এক 

প্রকারের মাছ--যদ্িও ভেটকি মাছের চেয়ে ইহারা 

আকারে বেশ বড় হয়। সাত বৎসরের একটি 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শব্ব, ২য় সংখ্যা 

পূর্ণবয়স্ক বিয়েলি-আমুর মাছের ওজন আধ মণ 
হইতে ২৮ দের পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই মাছ 

থাইতে অতি হুম্বাছু। 

কিন্ত তুর্কমেনিঘ্া় এই মাছ খাইবার জন্য 
আমদানী কর। হয় নাই। বিযেলি-আমুর মাছ পুকুর 

৪ ধাল-বিলের শ্যাওলা ও ছত্রাকজাঁভতীয় আবর্জনা 

অতি দ্রুত খাইয়া ফেলে এবং এইভাবে খাল-বিলের 
দুখ পরিষ্কার রাখিয়া জলপ্রবাহ অব্যাহত রাখিতে 

সাহায্য করে। তুর্কমেণিয়ার জলপেচ-প্রণালী- 
গুলিতে শ্যাওলা ও ছহ্াকজাতীয় উদ্ভিদ খুব দ্রুত 

জন্মায় এবং এইনব খালের জলপ্রবাহ অব্যাহত 

বাখিবার জগ্য এই শ্যাণ্লা ও ছত্রীক পরিষ্কার 

করিবার কাজে তুক্মেন কুষকদের অনেকখানি 

শ্রম ব্যয়িত হয়। 

এখন হইতে এই বিয়েলি-আমুর মাছই কৃষকদের 

হইয়া এই খালের মুখ পরিষ্কার বাখিবার কাজ 
করিবে এবং বল। বাহুল্য, মাঝে মাঝে কৃষকদের 

থাছ্যও যোগাইবে। 

নুতন টেলিভিশন লেন্স 

সম্প্রতি বৃটেনে ইঞ্জিনিয়ারগণ এমন একটি 

উন্নত ধরণের ষ্টডিও জুম লেন্স প্রস্তুত করিয়াছেন 
যাহা টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবহার পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন করিয়াছে। 

এই নৃতন লেন্সের কথা সম্প্রতি লগ্ডনে ঘোষিত 

হইয়াছে। এই ঘোষণ। হইতে আরও জান! 

যায়, বড়ার্দন উপলক্ষে বি-বি-সি টেলিভিশন 

মারফৎ রাণীর বক্তৃতা প্রচার সম্পর্কে এই লেন্স 

ব্যবহৃত হয়। 

বি-বি-সি এবং টেলর, টেলর আাণড হবসন 
লিমিটেড-এর সহযোগিতায় এই লেম্সটি উদ্ভাবিত 

হয়। নৃতন লেন্স, ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরা ন! 
সরাইয়া, একই স্থানে দীড়াইয় ক্লোজ-আপ গ্রহণে 

সাহাধ্য করিবে। টেলিভিশন ক্যামেরা সম্পর্কে ষে 

সকল অস্থবিধা রহিয়া গিয়াছে তাহা দুর করিবার 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

জন্যই এই ধরণের লেন্স প্রস্ততের পরিকল্পনা 

হয়। 

শব্দের গতির দ্বিগুণ গতিসম্পন্প নৃতন বৃটিশ 

জঙ্গী বিমান 

বুটেনের সর্বঞ্তুতে উড্ডয়নক্ষম নৃতন জঙ্গী 
বিমান ইংলিশ ইলেকটি,ক লাইটনিং সম্প্রতি শব্দের 
গতির দ্বিগুণ গতিতে উড়িয়া আসিয়া নূতন রেকর্ড 

হি করিয়াছে। 

বিমানটি রেডার, কামান এবং ক্ষেপণীয় অস্্ে 

সজ্জিত হইয়া! আকাশে উড়ে। 

লাইটনিং বিমানটি এক্ষণে বিশের ড্রুততম দুই- 

ইঞ্সিনবিশিষ্ট সর্বধতুতে উড্ডয়নক্ষম জঙ্গী বিমান 
হিসাবে ম্বীরত। ইহা এক্ষণে ব্যাপকভাবে নিমিত 

হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনী এক এবং 

ছুই আদনবিশি্ই এই ধরণের বিমান ব্যবহারে 
বিশেষ উত্সাহ দেখাইয়াছেন। 

বিমানটি আইরিশ সমুদ্রের উপর পরীক্ষামূলক 
ভাবে উড্ডয়নকালে ঘণ্টায় ১,২৮০ মাইল গতিবেগ 

লাভ করে। 

কমেট-৪ বিমানের নৃতন রেকর্ড 

বৃটশ ওভারসীজ কর্পোরেশন গত ৩০শে 

জানুয়ারী জানাইয়াছেন, একটি বি-ও-এ-সি কমেট-৪ 

জেট বিমান চার ইঞ্জিনযুক্ত যাত্রীবাহী বিমান 
হিমাবে হংকং হইতে টোকিও পর্যস্ত দীর্ঘ পথ 

অতিত্রমে এক নূতন রেকর্ড স্্টি করিয়াছে। 
বিমানটি ২,০০০ মাইল পথ ৩ ঘণ্টা ৪* মিনিটে 

অতিক্রম করে। 

কমেট বিমানটি পরীক্ষামূলকভাবে লণ্ডন হইতে 
টোকিও যাত্রা করে। এই পথ অতিক্রমের পূর্বের 
রেকর্ড হইল ৪ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট__ক্যাঁনাভীয় 

প্যাসিফিক এয়ার লাইনসের বুটানিয়া জেট বিমান 

এই রেকর্ড হুষ্টি করে। 

বিবিধ ১২৩, 

পরলো'কগভ ক্যাপ্টেন স্কট কতৃক 
ব্যবহৃত ঘড়ি 

লণ্ডনের লর্ড মেয়র “পেওুলীম টু আটম, প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করিবার সময় প্রদর্শনীর এক ঘড়ির 

দোকানেরও উদ্বোধন করেন। প্রদশিত ঘড়ি- 

গুলির আঙমীনিক মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ পাউগ্ড। 

প্রদশিত ঘড়িগুলির মধ্যে পকেট সানডায়াল 

হইতে সিজিয়াম আটমিক ঘড়িও আছে। এই 

ঘড়ি এমন সুন্দর সময় রক্ষ/ করে যে, ৩৯৯ বছরে 

এক সেকেত্ডের অধিক স্লো হয় না। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বুটেন এই শিল্পের 

নেতৃত্ব হারাইয়াছিল কিন্ত বর্তমানে বৃটেন অন্যান 
রাষ্ট্রের সহিত সমতালে চলিয়াছে। 

বুটেনে প্রস্থত ঘড়ির স্থায্িত্ব প্রমাণ করিবার 

জন্য একটি প্রতিষ্ঠাণ পরলোকগত ক্যাপ্টেন স্কটের 

কুমের অভিযানের সময় যে ঘড়িটি প্রস্তত করিয়া 

দিয়াছিলেন প্রদর্শনীতে তাহা সকলকে 

দেখাইতেছেন। ক্যাপ্টেন স্কটের নিকট এই ঘড়িটি 

পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহার পুত্র এই প্রতি- 

ঠানকে দেই ঘড়িটি দান করিয়াছেন। চল্লিশ 

বতমর মিউজিয়ামে রাখার পর স্যার ভিভিয়ান ফুক্স্ 

কুমেরু অভিধানের সময় ঘড়িটি লইয়া যান এবং 

উহা এখনও নিভূল সময় দিতেছে । 

ইনফুলয়েঞ্জার নৃতন টাকা 

ইনফ্রয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে রক্ষ! পাইবার জঙ্থ 

বুটেনে নৃতন একপ্রকার ইনকুয়েগ্রা টীকা প্রস্তত 

করা হইতেছে। এই টাকার নাম দেওয়া হইয়াছে 

ইনভিরিন। বর্তমানে ইহা বুটেনে প্রস্তুত 

হইতেছে এবং আগামী ইনজ্রুয়ে্া মরশুমের পূর্বেই 

উহ] বুটেনে ব্যবহৃত হইবে। এই টীকার দ্বারা 

এশিয়া খণ্ডে যে ধরণের ইনফুয়েগার আক্রমণ হয়, 

তাহারও চিকিৎস1 চলিবে। মাত্র একটি ইপ্জেকশন 

সমগ্র শীতকালের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ 

দাবী করেন। 



১২৪ 

১৯৬৪ সালের মধ্যে ভারতে পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ উৎপাদন 

১৬ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে পারমাণবিক শ্ছি 
কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ, জে. ভাবা সংসদ 

সদস্যদের নিকট বলেন যে, ভারত ১৯৬৪ সালের 

শেষ নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে 

বলিয়া আশা করা] যায়। 

ভারতে পারমাণবিক শক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে 
ডাঃ ভাবা সংসদ সদন্যদের নিকট বন্ততা করেন। 
আড়াই লক্ষ কিলোওমাট বৈছ্তিক শক্তি উৎপাদণ 
করিতে পারে, এমন একটি পারমাণবিক শরিসম্পন্ন 

যন্ত্র স্থাপনের গন্য সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, 
তাহাতে ভারতে পারমাণবিক শক্তির অগ্রগতি 

সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে । ডাঃ ভাবা বলেন যে, 
১৯৬৪ "সালের শেষ নাগাদ এই লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়া সম্ভব হইবে। 

তিনি বলেন যে, এই যগ্ধেন্স জন্য টেগার 
আহ্বান কর] হইবে এবং ২০ মাস ধরিয়া উহার 
পরীক্ষা-বাধ চপিবে। 

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে কত ব্যয় হইবে 
তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ ভাবা বলেন যে, তৃতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে দশ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিছ্যৎ উৎপাদন করিবার জন্য একটি যন্ব স্থাপনের 
জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, তাহাতে ২৫০ 
কোটি টাকা বায় হইবে। 

ডাঃ ভাবা বলেন যে, পারমাণবিক শক্তি উৎ- 
পাদনে প্রথমে আমাদের ইউরেনিয়াম ব্যবহার 
করিতে হইবে এবং পরে থোৰিয়ামের উপর নির্ভর 
করিলেই হইবে। তিনি বলেন যে, ভারতে মজুদ 
ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হইবে ত্রিশ হাজার টন। 
সম্প্রাত বাজস্থানে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 

ভারতে ইউরেনিয়াম ধাতুর কারখানা 
টবের পারমীণবিক শক্তি সংস্থা যে ইউরেনিয়াম 

গঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা! 

ধাতুর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র এশিয়ায় 

প্রথম শ্রেণীর ইউরেনিয়াম উত্পাদনের উহাই প্রথম 

কারখানা । ৯ই ফেব্রুয়ারী সংসদের বাজেট অধি- 

বেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বাষ্পতি এই কারখানার 

কথ। উল্লেখ করিয়া! বলেন যে, গত ৩০শে জানুয়ারী 

ই কারখানাপ্স নিখাদ ইউরেনিয়ামের প্রথম পিগু 

স্থত হয়। 

৬ 

গু & গু 

তেজক্ক্রিয় পুস্তক 

জনৈক আমেরিকান অবঝ্সফোডে এক পুরাতন 

পুস্তকের দোকান হইতে তেজঞ্ষিয় পদার্থ নামক 

একখানা পুস্তক এম করিয়া দেখতে পান যে, 

পুণ্থকথানার নাম সার্থক হইরাঁছে- উহ| তেজন্ষিয় | 

পুস্তকের ক্রেতা মিঃ বার্ণার্ড হার্ডে এক পত্রযোগে 

পুত্তক বিঞেতাকে জানাইয়।ছেন ষে, পুস্তকখানার 

ভিতর দিকের মলাট হইতে আল্ফা রশ্মি বহির্গত 

হইতেছে এবং প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ রশ্শিকণা 

বিকিরিত হইতেছে, তাহাঁও তিনি যন্ত্রের সহায়তায় 

গণনা করিয়াছেন। 

পুন্তকথানার রচগ্নিতা হইতেছেন, বৃটেনের 

রেডিয়।ম-বিজ্ঞীনের অগ্রদূত লর্ড রাদীরফো্ভ। 

পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ট রেডিয়াম-বিজ্ঞানী 

অধ্যাপক সডির নিজন্ব গ্রন্থাগার হইতে উহা 

পুরাতন পুশ্তকের দোকানে আসে। 

পুস্তকথানা খিনি ক্রয় করেন, তিনি হইতেছেন, 

আমেরিকার ক্যালিফোণিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ে রেডিয়াম 

গবেষণ। বিভাগের মিঃ বাণার্ড হার্ভে। 

মানুষের দেহযন্ত্র ও বয়স 

চিকিৎসা সংক্রান্ত পঞ্রিকা ফ্যামিলি ডক্টর-এন্স 

মতে প্রাপ্তবয়ঞ্চ প্রতিটি মানুষ প্রতি বিশ বৎসরে 

আধ ইঞ্চি কিয়া ছোট হইয়া পড়ে। 

বয়ম সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা প্রপঙ্গে 

পত্রিকাটি বলিয়াছে--মান্নুষ একপিন দেড়শত বৎসর 

পধন্ত বাচিবে বলিয়া বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন। 
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গব্যেণার ফলে দেখা গরিয়াছে--মীনবদেহের অঙ্গ- 

প্রত্যঙ্গ ও তন্তগুলি রোগাক্রান্ত হইয়া ক্ষতিগ্রন্ত না 

হইলে শতাধিক বংসরও অটুট থাকিতে পারে। 

পত্রিকাটি বপিয়াছে-_-জরাঁর কাদ্ণসমূহ এখনও 

জান] যাঁয় নাই। জবার কয়েকটি লক্ষণের কথা 

পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা-- 

১০ বৎসর হইতে চক্ষুর সম্প্রপারণশীলতার 

অবসান স্থরু হয়। 

২০ বংসর হইতে শ্রবণক্ষমত। হাস পাইতে 

থাকে। 

৪০ বৎসর হইতে ম্লান আলোয় দেখিবার ক্ষমতা 

কমিতে সুরু করে। 

৫০ বংসর হইতে সুক্ম কুচিবোধের মাত্রা! হাস 

হইতে থাকে। 

৬০ বং্সর হইতে ঘ্রাণশক্তির 

পাইতে আরম্ভ করে। 

৭০ ব্খসরে মানুষ তাহার ক্ষমতার ছুই- 
তৃতীয়াংশ হারায়। 

পত্রিকাটির মতে, দশ বৎসরের একটি বালকের 

কোন ক্ষত সারিতে ঘত সময় লাগে, ৬০ 

বৎসরের বৃদ্ধের লাগে তাহার পাচগুণ সময়। 

কারণ ৬৭ ব্সর বয়সে মানুষের হাড় ভঙ্গুর হইয়া 

পড়ে এবং মাংমপেশীর ক্ষমতা শতকর ১৬ ভাগ 

হাস পায়। 

তীক্ষত। লোপ 

খৃঃ পু তিন হাজার বওসর পূর্বের 
সভ্যতার নিদর্শন 

কেন্দ্রীয় পুরা তত্ব বিভাগ আমেদাবাঁদ হইতে ৬০ 
মাইল দূরে লোথালে একটি বৃহৎ ইষ্টক-নিমিত 
কাঠামো আবিষ্ীর করিয়াছেন। জল আটকা ইবাঁর 
ব্যবস্থাসমন্বিত একটি জল-প্রণালীন সহিত এ 

কাঠামোটি যুক্ত ছিল। উহা লোথাল বন্দরের 
জেটি রূপে ব্যবহৃত হইত। 

কাঠামোটি ৬ শত ফুট লম্বা ও ১১০ ফুট চণ্ড়া। 
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 

বিবিধ ১২৫ 

খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে এ স্থানে 
উন্নত নাগরিক সভাতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। 

লোথালে প্রান্ত দ্রব্যাদি বাখিবার জন্ত এক লক্ষ 

টাকা ব্যয়ে একটি যাদুঘর নিষ্াণ করা হইতেছে। 

টেপিওক। ম্যাকারনি 

মহীশুরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার টেপিও- 
কার ম্যাকারনি প্রস্তুত-প্রণালী সম্পর্কে একটি 

পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কেরালা 

[জ্যে টেপিওকা হইতে প্রস্তত ম্যাকারনি খাগ্ঠ 

হিসাবে কিভাবে জন্প্রিয় কর] যায়, তাহা বিবৃত 

করা হইয়াছে। 

দেশের খাছ সমস্যা সমাধানের জন্য তওুল- 

জাতীয় খাছ্যের পরিবর্তে কন্দ জাতীয় শস্য 

ব্যবহারের দিকে এই পুস্তিকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা 

হইয়াছে । ইহাতে ভারতে টেপিওক! চাষ ও 
পুষ্টিকর খাছ হিলাবে উহার ব্যবহার সম্দ্ধেও 

ব্লা হইয়াছে । 

ভারতে চান পদ্ধতিতে ধান 

উৎপাদনের পরীক্ষা 

কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রী ভাঃ পাঞ্চাবরাও দেশমুখ 
১৬ই ফেব্রুয়ারী কটকে বলেন যে, দেশের প্রধান 

প্রধান ধান-উত্পার্দনকারী অঞ্চলসমূহে প্রায় ৩০টি 
কেন্দ্রে ধান-উত্পাঁদনে চীনাপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া 

দেখিবার জন্য ভারত মনস্থ করিয়াছে। 

ডাঃ দেশমুখ বলেন, সম্প্রতি চীনাপদ্ধতিতে 

ধানের চাষ সম্বন্ধে বু কথ! শুন! গিয়াছে এবং সেই 

দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ ফলনের সংবাদ পাওয়া 

গিয়াছে। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে 

চীনারা এক মিটার গভীর করিয়া জমিতে লাঙ্গল 

দেয়, ঘন ঘন ধান্ত রোপণ করে ও জমির গভীরে 

রাসায়নিক সার দেয়। তিনি বলেন যে, এই 

পদ্ধতিতে চাষ করিয়া প্রতি একরে ৩৬* মণ ধান 

পাওয়! গিয়াছে বলিয়া! তাহারা দাবী করে। এই 
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ফল খুবই সন্তোষজনক। সেইজন্য আমরা দেশের 
প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদনকারী অঞ্চলপমূহে প্রায় 
৩*টি কেন্দ্রে চীনাপদ্ধতি পরীক্ষ। করিয়া দেখিব।র 

মনস্থ করিয়াছি । আশ করা যায়, এই পরীক্ষার 

ফলে আমর! ধান-উৎপাদন বৃদ্ধির পৃতন "তন পথের 
সন্ধান পাইব। 

তিনি আরও বলেন, আমরা গত ৫ বং্লর 

ধরিয়া জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের পক্ষে প্রচা্ 

করিতেছি এবং তাহার ফলও বেশ উতৎ্মাহজনক 
হইয়াছে । ১৯৫৩-৫৪ সালে জাপানী পঞ্চতিতে 
৪ লক্ষ একর জমতে চাষ করা হইয়াছিল; ১৯৫৭- 

”৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১০ ল্গ একর 

হইয়াছে। স্থানীয় পদ্ধতিতে চায করিয়া গত « 

বরে গড়ে প্রতি একপে ২৪১৩ মণ পান উৎপন্ন 

হইয়াছে, পক্ষান্তরে জাপানী গ্রথায় চাষে প্রি 

একরে ধানের ফলন হইমাছে ৩৩৯: মণ। 

ডাঃ দেশমুখ বলেন, দ্িতীয় পরিকল্পনীগ মো 

জাপানী পদ্ধতিতে চাষের জাঁমর পরিমাণ ৮* লঙ্গ 

একর কবিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। ভারতবয 

সর্বাপেক্ষা বড় ধান-উত্পাক দেশ হইলেও দুঃখের 

বিষয়, ইহার প্রতি একরে ফলনের গড় পর্িদাণ 

খুবই কম। এই অবস্থায় উন্নাতিসাধন একান্ত 

আবশ্যক। 

ডাঃ দেশমুখ বলেন যে, ভারতে বিভিন্ন অবস্থার 

মধো ধানের চাষ হয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬ 

হাজার ফুট উচ্চ ভূখণ্ডেও ইহার চাষ হ্য়। জর 

গ্রকৃত্তিও বিভিম্ন। কোন কোন স্থানে ১৫ 

হইতে ২০ ফুট গভীর জলের মধ্যেও ধানের চাষ দেখা 

যায়। আবার কোন কোন স্থানে বাপিপাত যেখানে 

বৎসরে মাত্র ২০ হইতে ২৫ হীঞ্চ, সেখানেও 

চাষ হয়। কোন কোন ধান ৭০ দিনের মধ্যে 

পাকে, আবার এমন শ্রেণীর ধানও আছে যাহা 

পাঁকিতে ৬৭ মাঁস সময় লাগে । বিভিন্ন সময়ে 

গ্রীম্ম, হেমস্ত বা শীত খতুতে ধান্য উৎপাত হয়। 

ডাঃ দ্েশমুখ বলেন, এদেশে প্রায় ২৮০ শ্রেণীর 

ভন ও বিশাল [ ১২শব্্ষ ২য় সংখ্যা 

ধান আছে। ইহার মধ্যে কয়েক শ্রেণী কেবল 

বিশেষ কোন অঞ্চলেই উৎপন্ন হয় এবং অন্য অঞ্চলে 

চাদ করা হইলে তাহা ব্যর্থ হইতে দেবা যায়। 

লন বৃদ্ধির জন্য সঙ্কর জাতীয় বীজ উত্পাদনের 

প্রয়োজনীয়ত। আছে। যাহাতে সর্বাধিক সুবিধা 

পাণয়া দায়, তজ্ঞগ্ক গব্যেণা-কাধের ক্ষেত্র গ্রনারণ 

করা দরকার। 

মহাকাশ যাত্রার উদ্ভোগ 

এক্স-১৫ রকেট বিমান- যাহা মানুষকে প্রথম 

শূন্যলোকে লইয়া যাইবে এবং দেখান হইতে জীবস্ত 
অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবে--সেটি শঘ্রহই বি-৫২ 

বোমারু বিমানের ডানায় ভর করিয়া প্রথমবার 

আকাশে উঠিবে বলিয়া আশ। করা যায়। 

এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার প্রথম বা দ্বিতীয় 

দিনে উহাকে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না| 

শেষের দিকে উহাকে বোমারু-বিমানের ডানার 

বাধন হইতে ছিন্ন করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে লইয়া 
আসা হইবে। 

এ সমন্তই হইবে পরীক্ষামূলক । আশা করা 
যায়,। অ1গামী গ্রীক্গকালের মাঝামাঝি কু্খবর্ণ 

রকেট-বিম।ন এক্স-১৫ ঘণ্টায় ৪৫১০০ মাইল বেগে 

মহাকাশে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়। উঠিবে। 

কিন্ত সে সময় উহাতে একজন মানুষ আরোহী 
থাকিবেন এবং তিনি হইতেছেন বিমান বাহিনীর 

ক্যাপ্টেন রবাট হোয়াইট । 
উধবণরোহণের শেষ প্রান্তে শূন্তলৌকের ভার- 

হীনতায় কেবলমাত্র সেফটি বেপ্টই পাঁইলটকে 

তাহার আসনে ধরিয়া রাখিবে। 

বিমানথান। পুথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে বাযু- 

মুগ্ডলে প্রবেশ করিবার পর উহার ইম্পাত-আবরণী 

বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে রক্তিমীভ1 ধারণ করিবে। 

বৈমানিকের নিরাপত্তার জন্য এমন সকল ব্যবস্থা 

রাখা হইবে যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়] পড়িলেও 

তাহার অবতরণ বিদ্বিত হইবে না। 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ] 

আকাশে অবস্থানের নৃত্তন বেক” 

লস ভেগাস ( নেভাদা ), দুইজন লোক এক- 

থানা উ্ডস্ত হাক্কা। বিমীনে ১২০০ ঘণ্টা ১৯ মিনিট 

আকাশে অবস্থান কবিফ্লা আস্তজাতক রেকড 

স্থাপন করিয়াছেন। 

জালানী লইবার জন্য বিমানখানি নীচে নামিয়া 

আমে এবং মুত্তিকা স্পর্শ না করিয়া দ্রুত ধাবধমাঁন 

লী হইতে পেট্রল লইয়া আবার আকাশে 

উঠ্িয়] যায়। 

হাতে কাগজ তৈরীর নৃতন পদ্ধতি 
ভারতের যে কয়টি কেন্দ্রে হাতে তৈতী কাগজ 

শিল্পকে লাভজনক করিয়া তুলিবার জন্য কিছুকাল 

ধরিয়া গবেষণা চালান হইতেছে, হায়দ্রাবাদের 

আঞ্চলিক গবেষণাগার তাহার অন্তম। হাতে 

তৈয়ারী কাগজ ভারতের একটি গুক্ুত্বপূর্ণ কুটির 
শিল্প। ইহাতে আদিম পদ্ধতিতে কাগজ তৈয়ারী 

হইয়া থাকে এবং উহার উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবন। 
রহিয়াছে । 

হায়দ্রাবাদের গবেষণাগারে এই উদ্দেশ্যে একটি 

পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় 
কাগজের-কলগুলিতে সাধারণতঃ যে ধরণের কাগঞ্ 

তৈয়ারী হয় না, সেইসব কাগজ--যেমন বিশেষ 

ধরণের ড্ুইংপেপার, উৎকুষ্ট শ্রেণীর কাগজ, দলিলের 

কাগজ, ব্লটিং পেপার, সাদ! কার্ড প্রভৃতি সন্ধে 

গব্ষেণ। চালান হইতেছে। এই গবেষণাগারে কাগজ 

পরীক্ষা ও কাগজের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 

সন্ধানের কাজও চলিতেছে । কাগজ শিল্পে নিযুক্ত 

ক্ুদ্রায়তন শিল্পেরমালিকদের এই গব্ষেণাগার 

বিভিন্ন সমস্য! সম্বন্ধে পরামর্শ দিয় থাকে । 

গ্রযাফাইট ক্রসিক। তৈয়ারীর নৃতন পদ্ধতি 
জামসেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণাগারে 

মাটির আচ্ছাদনযুক্ত গ্র্যাফাইট ক্রুপিকা তৈয়ারীর 
নৃতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে । এই পর্যস্ত যে 

বিবিধ ১৭২৭ 

পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত, ইহা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। 
এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তাপে ব্যবহারের জন্ত 

ক্রুণিকা নিমিত হইয়াছে। 

পিতল ও অন্যাণ্ত লৌহেতর মিশ ধাতু গলাইবার 
জন্য গ্র্যাফাইট এ্ানকা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 

মুল্যবান ধাতু গলাহবার জন্যও উহ] ব্যবধত হইয়] 

থাকে । ভারতে বর্তমানে রাজামুন্দ্রি ও অন্যান্ত 

স্থানে কম হারে মাটির আচ্ছাদনযুক্ত ক্রুসিকা 

নিমিত হইয়া থাকে। উহা ধাতু ঢালাই শিল্পের 

চাহিধা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ১৯৫৭ সালে 

আমাদের দেশে ১৯,২৫,২৬৩ টাকার ক্রুসিকা 

আম্দানী করা হইয়াছিল। দেশে তৈয়ারী ক্রুলিকা 
আমদাণীকৃত ক্রুপিকীর মত মজবুত হয় ন1। 

এই নৃতন পদ্ধতিতে বাণিজাক হারে ক্রুসিকা 
নির্দাণের চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে শুধুষে 
ক্রুসিকার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, 
উৎপাদনের পরিমীণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে । ফলে 

আর ক্রুসিক৷ আমদানী করিতে হইবে না। 

পারমাণবিক লগ্ন 

সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরণের ছোট 

আকারের পারমাণবিক লন নির্মাণ করিয়াঁছেন, 

যাহ! দশ বৎসর ধরিয়া একটানা আলো দিতে 

থাকিবে। এই ল$ন তৈয়ারী করিতেই যা কিছু 

খরচ; দশ বৎসর ধরিয়া অনির্বাণ আলো পাইবার 
জন্য আর বাড়তি কোন খরচ নাই। 

এই ল£নের বালব্টি হইল এক বিশেষ ধরণের 

আলোকসঞ্চাৰী বা লুমিনেসেন্ট, পদার্থের প্রলেপ 

লাগানে প্রাসটিক কিংব| কাঁচের গোলক। এই 

গোলকটির ভিতরে ভরা আছে ক্রিপউন-৮৫ গ্যাস। 

এই গ্যাসের পরমাণুগুলি তড়িতাবিষ্ট হইয়া এই 

আলোকসঞ্চারী পদার্থটিকে ভাম্বর করিয়া তোলে 

এবং লঠন হইতে উজ্জ্বল আলো বিকিরিত হইতে 

থাকে । এই আলো দশ বৎসর ধরিয়া! অনির্বাণ 

থাঁকিবে। 



ন্বিতভক্ভ্ি 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগ্িত! 
এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 

চতুর্থ বাধিক প্রতিযোগিত। আহ্বান করা যাইতেছে । বিজ্ঞানের নিয়লিখিত শাখা ছুইটির 

অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্ক অবলম্বন করিয়া সহজ ভাবায়, জটিলতা-বজিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ 

পাঠাইতে হইবে 2 

(ক) জড়-বিজ্ছান (03155102] 50161706) 

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিধিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি 

(খ) জীব-বিজ্ঞান (73191971081 9০1০106) 

উদ্ছিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-পিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি । 

উক্ত শাখাদ্ধয়ের প্রতোকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখক- 

গণের প্রত্যেককে ৫*২ (পঞ্চাশ ) টাক। পুরক্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট 

পুরস্কীরের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগ্ডণ বিচারে পরিষদ কতৃক নির্বাচিত 
পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত 

কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ 

যথাসময়ে তাহ। গক্ধান ও বিজ্ঞান? পঞ্জিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে । প্রতিযোগিতার 

ফলাফল বাক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো ছুঃসাধ্য- পুরক্কার প্রাপ্তদের নীম 

আগামী জুন "৫৯ মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগ্ুলিতে ও "জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় 

বিজ্ঞাপিত হইবে । 

আগামী ৩০শে এপ্রিল ৫৯ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্ধালয়ে 

( কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিচ্জান পরিষদ । ২৯৪।২।১, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন 

হল। কলিকাতা-৯ ) পৌছান চাই। প্রবন্ধ কালি দিয়! কাগজের এক পিঠে পরিঞ্ষার 
হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে--প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহ! “চাইনিজ ইঙ্কে” 
আক। ভাল ছবি হওয়। দরকার । প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখ। অর্ধ ফুলস্ক্যাপ 

(১৩৮৮) ৮ (আট) পুষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্চনীয়। 

প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না_-প্থক কাগজে লেখকের পূর্ণ নাম ও 
ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে প্রতিযোগিতার জন্য এই কথাটি লিখিতে হইবে । 

কর্মলচিব, 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
সম্পাদক-_ শ্রীগোপালচক্দ্র ভট্টাচার্য 

ইদেবেশ্রনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা। হইতে প্রকাশক কতৃক যুদ্িত 



জাম (৫ বিজ্ঞান 
দ্বাদশ বর্ষ 

৮ ক পাশা শশী শাস্পাপপাপ পা পপ শিপ পেস্পীসিপিসপস পপ ৮ পপ পিসী পিশ তত পেপপাস্পাপ তি 

তি রি ভিি নহি -পপপিপিসপীপা পপি পপাস্পাশপল শশী শিস পি পাপ সপ পিন পরী ০০৮৮০ পি 
পিপাসা পি পীসপিল্া পি তা পাপী শি শীল ৯ ৯.পি আপা শাক 

মার্চ, ১৯৫৯ তীয় মংখ্যা 
শীট শিশির সপ প্পািশ পপি শী শশী ১১০০৯ পপ ০৯৯৬৯ আতা সপ স্পা পাপা ০ সা ০ 

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান 
ভ্রীন্মুবোধনাথ বাগচী 

এখন যাঁদের বয়স ৪৭ থেকে ৬*-এর মধ্যে, 
তরুণ বয়সে সেই সব বাঙালীর মনোবৃততি, 
ভাবাবেগ ও জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে কয়েক জন 

বাঙালী মহাপুরুষের প্রভাবে-চীবিত্রিক দৃঢ়তায় 

ও নির্সলতাঁয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর. ও গুরুদাঁস 

বন্দোপাধ্যায় ধর্ম ও সমাঁজসেবায় রামকৃষ্ণ এবং 

বিবেকানন্দ; রাজনীতিতে অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র, 
কাব্য ও ললিতকলায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ 
এবং বিজ্ঞানে প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র। ভারতকে 
বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্ধদ্ধ করবার জন্তে প্রায় একই 

সময়ে শেষোক্ত দুই মহাপুরুষের জন্ম, মনে হয় যেন 

বিধিনির্দিষ্ট। এদের দুজনের কার্ধকলাপ দেখেই 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠ 
করবার সাহস ও উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং 

রাপবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান 
চর্চার উদ্দেশ্যে রাজন্থলভ দান করতে দ্বিধাবোধ 

করেন নি। 

বিজ্ঞান সাধনার ছুটি দিক আছে। এক- 

দিকে একনি সাধনা ও তপস্তার ঘারা প্রকৃতির 

গুঢু তথ্য সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার 

করা । আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন তারই প্রতীক । 
আর অন্তদিকে, বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও নিয়ম- 

কানন শিল্পে প্রয়োগ করে জাতীয় জীবনের 

আঘিক উন্নতি সাধন করা। আচার্য গ্রফুল্লচন্জ্ 

শুধু এই সম্পর্কে বন্তৃতা দিয়েই নিজের কর্তব্য 

সম্পাদন করেননি; তিনি অসীম কষ্ট হ্বীকারে 

ক্বহৃত্তে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে জাতীয় 

জীবনের মঙ্গল কামনায় নিজের পর্বন্ব ত্যাগ 
করে গেছেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই 

ছুটি ধারার সমভাবে চর্চ| প্রয়োজন। একটি 

অন্তটির দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়, একের অভাবে 

অন্টি শক্তি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং কাল- 

ক্রমে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর 

ইতিহাসে তার অপংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সুস্থ ও 

সবল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির গঠন, বিজ্ঞানের এই 
ছুটি দিকের উপরই সমভাবে নির্ভর করে। 

একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের জাত নেই। 

আমর। যত বেশী সংখাক ভাষা শিখব, ততই 

আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অনুকুল হুবে। 
জ্ঞন-বিজ্ঞানের চর্চা আরও সহজসাধ্য হতো 
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যদি পৃথিবীর সকল পণ্ডিতই একটি মাত্র ভাষায় 
তাদের নৃতন গবেষণার ফলাফল পকলকে জানাতেন। 

তবুও একথা স্বতঃপিদ্ধ যে, জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক 

মনোবৃত্তি গঠন, মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা ও 

জ(ন-বিজ্ঞানের চর্চা ভিন্ন অপস্তভব। এই সত্য 

এ ছুই মহাপুরুষ সে যুগেও উপলব্ধি করেছিলেন । 
আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, আজ শিক্ষার বাহন 

প্রমজে নতুনভাবে অহেতুক. তর্ক-বিতর্কের কষ্ট 
হয়েছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই। 

গ্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর যে কি হতো, 

তা সবাই জানেন। ইংরেজী ভাষাকে আমাদের 

উপেক্ষা করা কোনমতেই সমীচীন নয়। এ 

ডাঁষা কার্ধকরীভাবে আমাদের নিশ্চই শিখতে 

হবে এবং আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, 

যাঁতে ইংয়েজী ভাষার মান নিম্সগামী না হয়। 

তবুও একথ! আমাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে 

হবে যে, শিক্ষার বাহন সর্বস্তরেই মাতৃভাষায় 

হওয়া আবশ্ঠক। জান ও বিজ্ঞান সর্পাধারণের 

মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার 

সাহায্যেই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, 
মাতৃভাষার সাহাঁধ্য ব্যতীত জনসাধারণের টজ্ঞানিক 

দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোল! অসম্ভব, যেমন অসম্ভব 
বাযুহীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জীবনধা রণ 

করা। আমরা গব করে থাকি যে, ভারতে 

আপামণ জনসাধারণ আধ্যাত্মিক গুঢ তত্বের সঙ্গে 
পরিচিত। কিন্তু যদি ক্ষণকাঁল বিবেচনা করা 

যায় তাহলে দেখা যাবে যে, কথাটা যদি সাধারণ- 

ভাবে সত্য হয় তবে তার প্রধান কারণ, সংস্কৃত 

ভাষায় লিখিত ধর্মের কথা আমরা পুজাঁপার্বণ, 

যাত্রা গান ও কথকতায় দেশীয় ভাষায় জন- 

সাধারণের দ্বারে পৌছে দিয়েছি । বুদ্ধদেব তজ্জন্যেই 
তখনকার দিনের লোকভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করে- 

[ছলেন। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ যে আমাদের 

জনচিত্তে এতটা স্থান অধিকার করে আছে, তার 

জন্তকে জনসীধাব্ণ বাল্সিকী-ব্যাসের নিকট খণী ততটা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ( ১২শ বর্ষ, ৩য় মংখ্যা 

নয়, যতটা কাঁশীদাস, কত্তিবাসদ ও তুলপীদাসের 
নিকট । এর অর্থ অবশ্য এই নয় ষে, মাতৃভাষায় 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অঙ্গশীঙনের জন্যে তাদের মান 
অধেগামী করতে হবে। এর অর্থ এই যে, আমাদের 

মাতৃভাষ! যদি যথেষ্ট সম্পদশালী না হয় তবে তাকে 

যথোপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আয়াস 
ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ হলেও এটা যে সম্ভব, তা৷ 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ধারা সামান্য 

জানেন তারাও ম্বীকার করবেন। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস, চেষ্টা করলে যে কোন ভাষাই যে কোন 

বিষয়ের অনুশীলনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যাঁয়। 
অবশ্য এর জন্যে চাই নিষ্ঠা, তপস্তা ও মনীযা। 

প্রায় এক যুগ পূর্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
স্থাপনা হয়েছে । নানা কারণবশত: এর উদ্দেশ্য 

ও আদর্শ যথোচিত এবং আশাহুরূপ সাফল্য 

লাভ করে উঠতে পারে নি। তাই মনে হয়েছে, 
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের সহায়তা 
করবে যদি আমরা ইতিহামে বিজ্ঞানের প্রকৃত 

স্থান নিধ্ণারণ করতে পারি। এই বিষয়বস্তর 
পরিধি এত বিস্তৃত এবং গভীরতা এত অধিক যে, 

আচাধ ব্রজেন্দ্র শীলের মনীষা হয়তো৷ এর যত্মামান্ত 

মধাদ। দিতে সক্ষম হতো। এমতাবস্থায় আমার মত 

বক্তির এই ব্যয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 

বাতুদ্ত। মাত্র । এব্ষিয়ে আমি যে প্রামাণ্য জ্ঞ!ন 

বিতরণে সক্ষম, এরূপ ধৃষ্টতা আমার নেই। 

আমার উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে সুধী ব্যক্তিগণকে ইঙ্গিত 

প্রদান করা, তাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা। 
এ বিষয়ে যদি কাঁরও উত্সাহ জাগিয়ে তুলতে 

পারি, যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে 

বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের জ্ঞান ভাও্ার 

সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, তবেই এই প্রচেষ্টা 
সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। 

তথাকথিত" ইতিহাস ; লমাজ ও বিজ্ঞান 

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে রাজাউঞ্জীর, সেনাপতির 
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কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজোর জয়-পরাজয় ও সীমানা 

সম্পর্কের কথা, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্বের 

কথা ৪ ছু-চারটি “অতি মানুষের? জীবনী পড়ে 

আসছি। এসবই নাকি ইতিহাসের রূপ দিয়েছে, 
ইতিহাসকে চালিত করেছে! মাঝের আবির্ভাবের 

পর শোনা যাচ্ছে, ইত্তিহাসের বস্তরতান্ত্রিক ও 

অর্থনৈতিক ব্যাখা! । শোনা যাচ্ছে, শ্রেণীদন্দের 

কথা, যার মূলে রয়েছে সম্পদের উৎপাদন পদ্ধতি । 

অথঠ আশ্চর্য 'আধুনিক' এতিহীমিকগণও বিস্মৃত 
হয়েছেন ষে, উৎপাদন পদ্ধতি সর্বকালেই তত্কালীন 

বৈজ্ঞানিক জান ৪ গব্ষেণার দ্বার প্রভা বান্বিত 

হয়েছে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞ! যদি একটু বিস্তৃতভাবে 

দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে যে, যেমন আরস্তের 

আগে আরম্ভ আছে, তেমনি ইতিহাঁদের ব্)ক্তিত 

বা অর্থনৈতিক মুলের মূলে রয্মেছে বৈজ্ঞানিক 
গনব্ষেণ]  আবিষ্কার। বিজ্ঞান অর্থে আমি 

এখানে এই বোঝাতে চাই--গ্রকৃতির বিভিন্ত 

তথ্যাদি আহরণ, প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সম্পর্কে 

অবহিত হওয়া এবং এই সব জ্ঞান সম্পদকে আয়ভ্তাধীন 

ও কার্ধকরী করে তোলা। পৃথিবীর সভ্যতার 

ইতিহাপ যদি সম্পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব হর তবে 
দেখ] যাবে, বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্য সব কিছুই গড়ে 
উঠেছে। দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম ও নীতির আদর্শ, 

সমাজের আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক 

পরিস্থিতি ও তৎ্সঞ্জাত রাজনৈতিক মতামত, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ--সব কিছুরই মুলে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রভাব । 

শিল্পের উখান-পতন বিজ্ঞানের সঙ্গে সর্বকালেই 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এমন কি, চারুশিল্প ও 

ললিতকলার ইতিহাসও বিজ্ঞনের প্রভাবকে এড়াতে 

পারেনি। বর্তমান ওপন্তাসিকদের মধ্যে মনস্তত্ব 
বিশ্লেষণের ঝোকই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । চিত্র- 
কলায়, স্থাপত্যবিষ্যা় ও সৌন্দর্ধতত্বে জ্যামিতির 
প্রভাব সর্বজনবিদিত। যদিও আমরা শব্ব-বিজ্ঞানকে 
সঙ্গীতশাস্বের স্বার্থে যখেচিত কাজে লাগাই নি, 
তবুও সঙ্গীতে শব্দ-বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে আধুনিক 

ইতিহ।সে বিজ্ঞানের স্থান ১৩১ 

সঙ্গীতবিদের] যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। সঙ্গীতে 

মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ যে শুধু সমাজের 

হিতাঁকাঙ্সায় চালিত হচ্ছে তা ন্য়--কালে হয়তো! 

এ থেকে আমাদের ব্যক্তি নিরপেক্ষ রমহ্গির 

সহায়তা হবে। | 
এই সার্বভৌম ইতিহাসের কাছে রাজারাজড়ার 

যুদ্ধ, ছোঁটবড় দেশের জয়-পরাজয়, সীমানা ও 

কীত্তিকলাপ কতই না গৌণ হয়ে পড়ে! অথচ 
ইত্তিহাসের পাতায় বিজ্ঞানের স্থান কতটুকু! 
এমন কি, এই বিরাট পটভূমিকাঁয় ইতিহাস রচনার 
প্রযাদও লক্ষিত হয় না। এটা শুধু আমার মনগড়া 

কথা নয়_-একজন প্রসিদ্ধ এতিহামিক এ সম্পর্কে 
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উনবিংশ শতান্দীর প্রথমভাগে লীবিগ যদি 

কৃত্রিম সার আবিষ্কার না করতেন, তবে ইউরোপের 

লোক না খেয়ে মরতো! এবং তাঁর প্রগ্রতি সর্ব- 

প্রকারে ব্যাহত হতো এবং সেটা হতো দেই যুগে 

যখন ইউরোপ শিল্প-বিপ্রবের সাফল্যে “মলেনিয়মেরঃ 

বগি দেখছে। 

লোকে বলে-ঈশ্বর নিজ প্রাতিকৃতিতে মাহুম 

স্থট্টি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক 

উল্টো। মানুষ নিজের আদর্শ স্থাপনকল্পে ঈশ্বরকে 

স্থষ্টি করেছিল । হিন্দুধর্মই জগতে একমীত্র ধর্স, 
যেখানে এই অদাধারণ সাহসী উক্তি করা হয়েছে 

যে, মান্ষ সবার উপরে এবং মানুষই অমুতের 

অধিকারী, কারণ জীবজগতে একমাত্র মাহুঘই 

ঈশ্বরের আসনে বসতে সক্ষম হয়। চরিত্র-মাহাত্যো 

হয়তো! সব বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের পর্যায়ে উঠতে না 
পারেন, কিন্তু স্থষ্টিকর্ত। হিনীবে তারা উশ্বরের 

সমকক্ষ! কারণ বিজ্ঞানীরাই (ব্যক্তি নিরপেক্ষ ) 

নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা ভগবানের দাঁনের 
ভিতর ছিল না এবং প্রকৃত-বিজ্ঞানী “একমেব- 

দ্বিতীয়ম”কে শুধুমাত্র কল্পনায় নয়--পরক্ষা- 
নিরীক্ষায় ধরবাঁর চেষ্টায় নিমগ্ন । 

অষ্টাদশ শতাঁববীর শিল্প-বিপ্রবের পর থেকে 

এই ছু'"শ" ব্ছবে বিজ্ঞান-জগতের চেহারা কতই না 
বদলে গেছে এবং তার সঙ্গে বদলে গেছে আমাদের 

ব্যক্তিগত ও সমগ্টিগত নীতি ও আদর্শ। অবশ্য 

সব সময়েই যে বিবর্তন ও আবিষ্কার আমাদের 

উপকারে এসেছে বা স্থখকর হয়েছে- একথা বল! 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

যায় না। বিবিধ কারণে আমরা যে এই পরিবর্তন 

রোধ করতে পারি না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। 
তবে এ কথাও ঠিক, এই অপকারিতাঁর মূলে 

বিজ্ঞানের কোনই দোষ নেই এবং আবিফারকদের 

দোম ততট| নয়, যতট। বর্তমান সমাজ, অর্থ নোতিক 

ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার। এই সব ব্যবস্থাগুলি 

যদি ব্যক্তি-নিরেপক্ষ টৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা 

যেত তা হলে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা উদ্ভৃতই হতে 
না। যুদ্ধবিগ্রহের উপর বিজ্ঞানের আবিষফারের 

প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ না করেও অনেক ছোট- 

খাটে! জিনিষের উল্লেখ করা ধায়, যেখানে দেখা 

যাবে-বিজ্ঞানের কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের 

স্বভাবের। স্বভাবের এই সব সামান্য ক্রটি- 

বিচ্যুতি সহজেই আমরা পরিহার করিতে পারি। 
এই অস্বস্তিকর ঘনবসতিপূর্ণ কলকাতা মহা- 

নগরীতে রেডিও ও লাউড স্পীকারের উতপাতের 

উল্লেখ করলেই চলবে। বিজ্ঞানীর! অবশ্য আমাদের 

বিবিধ উৎপাত থেকে রক্ষা করবার পস্থ। বের করে 

দিয়েছেন। যেমন ধরুন, শব্দ-শিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস 

করলে আমরা “সঙ্গীতপ্রিয়” গ্রতিবাসী থেকে 

আত্মরক্ষা করতে পারি। তাপ ও আর্্রতা-নিয়ন্ত্রিত 

ঘরে বাস করলে নেটিভ দ্রেশেও “হোম কমফোর্ট” 

পেতে পারি। অবশ্য এগুলি ব্যয়সাপেক্ষ। সেই 

জন্যেই রেডিও আবিষ্ষারকেরা সবার কথা মনে 

রেখেই রেডিওর ভিতরই তার ব্যবস্থা রেখেছেন। 
ক্তরাং আমরা যদি অপরকে নিজম্ব প্রিয় সঙ্গীত 

শোনাবার জন্যে বদ্ধপরিকর না হই, তবে তো কারও 

অস্থবিধা হবার বথা নয়! যদি হয়, তবে দোষটা 

কার? বিজ্ঞানের, না মানুষের স্বভাবের? বিজ্ঞাী- 

দের, না ধারা অহেতুক বিজ্ঞানের অপব্যবহার করেন, 
তাদের? ভবিষ্যতে, এমন কি, অদূর ভবিষাতে 

যে সব আবিষ্ষারের আভান আমরা পাচ্ছি -তা 

শুধু আমাদের রাজনৈতিক জীবনে নয়--ধর্ম, চিন্তা, 
নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ- এমন কি, হৃদয়াবেগকে 

পর্যস্ত কি ভীবে ষে প্রভাবাদ্বিত করবে তা বর্তমানে 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

অতি উদ্ভট কবির কল্পনায়ও আসে নি। শুধুমাত্র 

কল্পনা করুন--ন্বনিয়ন্ত্রিত শিল্প-যস্ত্রাদির, মহাকাশ 
অভিযানের, নতুন শ্রেণীর ফল, ফুল ও জীবের 

উত্পত্তির কথা । মানুষের দাস, আলাদিনের দৈত্য, 

যস্থমানব (8০১০ আবিষ্কার আর বেশী দেরী নেই 

ব্লেই মনে হয়। কে জানে- হয়তো! আমরা ইন- 

কিউবেটরের ভিতর ইচ্ছামত গুণীগুণসম্পন্ন মানুষই 
স্ন্টি করতে পারবো । এই সব আবিষ্কারের ফলাফল 

আমাদের জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন যে কি ভাবে 

প্রভাবান্বিত করবে, সে সম্পর্কে কিছু কল্পনা ন৷ 

করাই সমীচীন । হয়তো বা তার আগেই আমাদের 

পৈশাচিক প্রবৃত্তি পারমাণবিক বোমার সাহায্যে 

দ্বিপদবিশিষ্ট ব্রেন সারিঘ়ানদের (যাদের আমরা 

মাচুষ আখ্য। দিয়েছি ) ধ্বংস করে দেবে! হয়তো 

বা এভাবেই কলিধুগের শেন হবে এবং মিউটে- 

এনে উদ্ধৃত অভিনব জীব জগতে বাস করতে 
আপবে-_যারা লুপ্ত আদমের বংশধরকে মূর্খ ও 

দাস্তিক প্রাণীবিশেষ বলে সংজ্ঞা দেবে! 

যদিও গত ছু'শো বছরে বিজ্ঞানের প্রভাব 

অতি দ্রুত, চমকপ্রদ বলে আমাদের মনে হচ্ছে) 
তবুও একথা অস্বীকার করবার উপাঁয় নেই যে, 
মাঙষের জন্মকাঁল থেকেই বিজ্ঞান তার জীবন- 
দর্শন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত 
করছে। 

খুব সম্ভব আদিম মাঁষ প্রকৃতি থেকে অগ্নির 
স্বরূপ জানতে পেরেছিল এবং সেই জন্টেই অগ্নি 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা ধমাঁয় আচরণের অঙগীতভৃত 
হয়েছিল। তাঁরপর সে অগ্রিকে ইচ্ছামত প্রজ্জলিত 
করতে শিখলো) তার ফলে তৎকালীন সমাজ্জ-ব্যবস্থায় 
কিষে বিপ্লব হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখে না-তবে 
সেট! সহজেই অন্ুমেয়। কিন্তু সভ্যতার প্রারস্তে 
তীর-ধন্ুকের আবিষ্কার, চাকা ও রথের আবিষ্কার, 
পালতোলা নৌকা বা বায়ুকলের আবিষ্কার) জন্ত- 
জানোয়ারকে বশ করবার কায়দাকানছন আবিষ্ষার 
পৃথিবীর ইতিহাসে আধিক, রাজনৈতিক ও সমাজ- 

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান ১৩৩ 

ব্যবস্থায় যে কি বিপ্লব ঘটিয়ে গেছে তার সামান্ত কিছু 

সাক্ষ্য আছে। শোনা ষায়, রথ ও চাকার সাহায্যে 

হিস্কৌর! মিশবীয়দের হারিয়ে দিয়েছিল। অশ্ব ও 

লৌহ্-নিমিত তরবারীর সাহাযষ্েই হিটাইট্র 

স্বমেরদের হটিয়ে দেয় এবং ভারতবর্ষে আধেের। 

প্রাগার্ষদের পরাঁভৃত করে। এই সেদিনও যখন 

চীনারা তাদের আবিষ্কৃত বারুদ দিয়ে শুধু উৎসবের 
ফুলঝুরী তৈরী করছিল, তখন ইউরোগীয়েরা 

বন্দুক, কামান তৈরী করে নিজেদের দুর্ধর্ষ করে 

তুলেছিল । ভারতবাসীরা যখন মম়ুরপহ্খী নৌকার 
কল্পনায় দিন কাঁটাচ্ছিল, তখন উন্নততর জাহাজ 

নিয়ে পতুগিজেরা এখানে হানা দেয়। তার ফল 
যেকি হয়েছিল, সে কথা লেখ] নিশ্রয়োজন। শেষে 

একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, কলম্বাস আমেরিকা 

আবিষ্কার করেছিলেন দেশ জয়ের লোভে নয়, 

াঘ্রাজ্য স্থাপনের বানায় নয়, তার উদ্দেশ্ট ছিল 

পৃথিবী যে গোল, এরাটোস্থেনিসের এই বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ বেজ্ঞানিক ভিত্তিতেই স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার 

আকাঙ্খ!। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের 

ফলাফল কি হয়েছে--জগৎটা1 তার বৈজ্ঞানিক 

প্রয়াসের ফলে কি ভাবে বদলে গেছে, তা উল্লেখ 

ন1| করলেও চলবে। 

এই তো গেল আমাদের স্থুল জীবনের উপর 
বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিতই 
মাত্র । 

দর্শন ও বিজ্ঞান 

আমাদের জীবনের শুক্র চিস্তাধারাও বিজ্ঞানের 

স্বার] প্রভাবান্বিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতির 

উথবান-পতন প্রধানতঃ নির্ভর করে ব্যক্তি ও সমষ্ির 
জীবনদর্শনের উপর। এই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 

জীবনদর্শনে দর্শনের স্থান সর্বজনম্বীকত। দার্শনিক 

মতবাদ স্িতেও বিজ্ঞানের প্রভাব হুদূরপ্রসারী। 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হার্পাক ছিলেন 

বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের দর্শনশান্তের অধ্যাপক । 



১৩৪ 

তিনি নাকি একবার বঞ্ষেছিলেন-“আমরা এই 

আক্ষেপ প্রায়ই শুনতে পাই যে, আব্কাঁল আর 

দার্শনকের জন্ম হচ্ছে না। একথা কিন্ক ঠিক 

নয়। আঙ্গকালকার দার্শনিকের! এই ফ্যাকান্টিতে 

বসেন, না, তারা বিজ্ঞানের ফ্যাকা্টিতে বিরাঙ্জ 

করছেন। আজকের দাশনিক হলেন প্র্যান্থ ও 

আইনষ্টাইন।” এ সত্য শুধু বিংশ শতীন্দীতেই 
প্রযোজ্য নয়- *র্কালের পক্ষেই প্রযোজ্য। 

পাসেল তার 173156015০0 ৬৬০৩০] 1917110- 

$001)5-তে লিখেছেন-0২0176 

(1596-1650) 15 0511211% 00970510616 0176 

(001)90: 06 1000916111 1011119501)175, 7171 [ 

1)50০710৭ 

01101, 01510015,170 15 006 25617771501 

11151) 101811959]71)10 071)20105 ৮৮17956 ০10- 

10901 15 19191090171 96566 1)% 617০ 179৬ 

কিছুদিন পূ 

পর্যস্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তফাৎ এত স্পই 

ছিল না। যারা ছিলেন দাঁশানক তীরাই ছিলেন 

মূলতঃ বিজ্ঞানী, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের সব তথ্যই 
তাঁদের জানা ছিল এবং তখন তাঁ সম্ভবও ছিল। 

ইংরেজী ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতেও পদার্থ- 

বি্ভাকে ৪819] 11011959015 বলা হতো]। 

প্লেটো! এ সত) জানতেন, তাই তার বিদ্যামন্দিরে 

[01155155 0100 78501011011), 

লিখে রেখেছিলেন- জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত 

এ মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আ্যারিষ্টোটল, 

গ্যালিলিওর পুর্ব পর্বস্ত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়েরও 

গ্রামাণ্য পণ্ডিত। কাণ্ট থেকে বের্গণ পধস্ত সব 

বড় দরার্শনিকই তৎ্কাঁলীন বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিলেন 

স্থপবিচিত। আর লাইবদিৎস্ এবং রাসেল তো 

মূলতঃ বিজ্ঞানীই। 

গ্যালিলিও এবং নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা 

ও চিস্তাধারার ফল আমরা বিশেষভাবে দেখতে 

পাই, বস্ততান্ত্রিক দর্শনের সতেজ পুনকুদ্তবে। 

দিদেরো! প্রমুখ এন্নাইক্লোপিডিষ্টরা, হলবাক্, 

হেলভেপিয়াল, মার্কস্-সবাই কার্কারণ সাপেক্ষ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

বস্ততশ্ববাদে গভীর বিশ্বাসী । কাণ্টের উপর 

নিউটনীয় কার্ধ চারণ সম্পর্কের প্রভাব এত বেশী যে, 

মানন-সমাঁজের মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করতে গিয়ে 

৪ বন্গর ম্বরূপকে বিশেষণ করতে গিয়ে তাকে 

কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়েছিল, 
বথ1]-- 711011 0017061065? 7 ০8626011098] 

11016120165" ) *1101:1709101]1 016 00103 

আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন, 
প্রথমটা সত্য নয়। নীটুশে যুক্তিছ্বারা দেখালেন 

যে, শীতিতে (0001815) ০2021101109] 1107912- 

(1৮০5-এর স্থান নেই; আর বর্তমান পদার্থ- 

বিজ্ঞানীরা বলেন, শেষ প্রশ্নটির কোন অর্থ নেই) 

অবান্তর | 

গ্যাপ্সিপিও এবং নিউটন ধর্মপুস্তকে লিখিত 

»ষ্টিতত ও বিবিধ প্রকার সংস্কারের প্রতি আমাদের 

সদ্ধিহান করে তুলেছিলেন এবং মেই সন্দেহ দৃঢ 

করে “তথাকথিত ধর্সের” মূলে আঘাত করলেন 

ডারউইন ডারউইনের “9৮৮1৮০10206 

100650 তত্ব থেকে আমর1 পাই--ম্যালথাম, 

মার্কস ও নীট্শেকে। ব্রমবিকাশের তত্ব থেকে 

পাই বে্গলী ও অরবিন্দকে। ভাববাদী ও বস্তবাদী 

দ্বন্বকে অতিক্রম করবার চেষ্টায় জন্ম নেয় [০31- 

0৮150 এবং 010550026150-এর (কাতে, 

মাখ, পৌয়শাবারে, উলিয়ম জেমস্)। গ্যালিলিও 

এবং নিউটনের বিম্ময়কর প্রভাবের অন্ত একটি 

ৃষ্টাস্ত আমর! দেখি উনবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজন- 
বাদী (90110501217) দার্শনিকদের মধ্যে। এই 

দাশশনিকেরা আর স্ষ্টিতত্ব ও প্রথম কারণ নিয়ে 

মাথা ঘামাচ্ছেন না-_তারা সমাক্জ ব্যবস্থার দার্শনিক 

ভিত্তি গড়বার চেষ্টায় ব্যত্ত। 

দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে অমীমাংসিত চিরস্তন 

ছন্ব__ভাববাদ ও বস্তবাদ। বনস্ত আগে না“এশী 

শক্তি” আগে? [মনে রাখা ভাল ষে, ভাববাদীর! 

শক্তি বলতে বর্তমান বিজ্ঞানের সংজ্ঞার শক্তিকে 

(ষা ভরের সঙ্গে সমার্থক) বুঝতেন না।] 

11) (17000591651 । 



মার্চ) ১৯৫৯ ] 

উপনিষদের খধষি ও প্রেটোর কথাই সত্য, না 

ডেমোক্রিটাস ও কণাদের কথাই সত্য? 

ডারউইনের আবির্ভাবের পর বোধ হয় ভাঁব- 

বাদীরাঁও অস্বীকার করতে পারেন নি ষে, জীবনের 

পূর্বে জড়ের স্থট্টি। এই বিচিত্র রহস্তপূর্ণ জগৎ 
কোন অপ্রাকৃতিক মহাশক্তির খেয়ালে স্টি হয় নি। 

বৈচিত্র্যময় জগত স্ষ্টি হয়েছে বস্তগুণের প্রাকৃতিক 

নিয়মানলারে। যদ্দও এখন পর্ধস্ত বিজ্ঞানীরা 

গবেষণাগারে জীবনের ত্ষ্টি করতে পারেন নি, 

যদিও তারা এখনও সঠিক জানেন না যে, কখন 
কোন্ অবস্থায়, কিরূপে প্রথম জীবনের স্থষ্টি হয়েছিল, 

তবুও একথা প্রত্যেক বিজ্ঞানীই জানেন যে, সাক্ষ্য 

প্রমীণার্দি ডেমোক্রিটাস-কণাদের পাল্লাটাই ভারী 

করছে এবং এই চিরস্তন প্রশ্নের ও ছন্দের সমাধান 
করতে পারলে পারবেন বিজ্ঞানীরাই-- তথাকথিত 

দার্শনিকেরা নয়। 

ধর্ম ও বিজ্ঞান 

ধর্ম ও দর্শন অঙ্গীঙ্গীভাবে যুক্ত--এ কথা 

বিশেবভাবে প্রযোজ্য ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে । 

প্রাগেতিহাপিক যুগে ধর্মের উৎপত্তি হয় মানুষের 
ভয় ও অজ্ঞতা থেকে । কুসংস্কারের জন্ম৪ এ 

থেকে। যা আমরা স্বল্প বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে 
বুঝতে পারি নি, যাঁর কাধকারণ সম্পর্ক আমরা 

খুজে পাই নি, তাই আমাদের অতিগ্রাকৃত ঘটনায় 

বিশ্বাস করিয়েছে এবং অবচেতন মনে হেতুবাদে 

বিশ্বাম থাকায় আমরা এশীশক্তিতে বিশ্বাস করেছি। 

অনেক সমস্ন ন্যায়শাপ্্ের অজ্ঞতা বা অসম্পূর্ণতার 

গমন্যে আমরা অনেক কিছুই বিশ্বাস করেছি যা যথার্থ 
নয়। একট] উদ্বাহরণ আবার গর্ডন চাইল্ড থেকেই 
তুলে দিচ্ছি-_ 

“৪৪1 00০ 0001915500০ 30813 2)0৬- 

10616 13 1555 50011008 (60100198160 ০ 

10100620 180160065), 00106160185 56915, 

৪1255 1510১15 17) 050956  ০19091655 515153, 

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান ১৩৫ 

,0৬1005 199115 0 

2100 01৮10176009 

[01০91016 2 11010 

06611011111) 50191" 

2621, *** [3 50 11511)£ 0106 50915 75 601465 
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7014 
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3010 0£ 00106003101," 

জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য চিরকালই মাস্থষের বিল্ময় 
ও ভয়ের উদ্রেক করেছে এবং তৎসম্পর্কে অজ্ঞতা 

আমাদের পরপারের বিশ্বান এনেছে এবং ত্বার 

থেকে উদ্ভূত হয়েছে অনেক আচার-ব)বহার। 

পিরামিড সষ্টির মূলেও এই বিশ্বাম ছিল যে, পরপারে 

জীবন আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সে কালে 

দুঃসাধ্য ছিল এবং মুষ্টিমেয় কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যেই 
নিবদ্ধ ছিল। তার ফলে আমরা পাই মিশরে, 

স্থমের দেশে, ব্যাবিলোনিয়ায় (এবং সম্ভবতঃ মহেন- 

জো-দাঁড়োতেও ) পুরোহিত-গ্রধান সভ্যতা 

পুরোহিতেরা ছিলেন ভগবানের প্রেরিত পুরুষ_ 

অতিগ্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। ছাপাখানার আবির্ভাবে 

এরূপ ধারণ] আজ প্রায় দূবীভূত হতে পেরেছে। 

পৃ্থবীর সভ্যতার ইতিহাপে থৃঃ পৃঃ বষ্ঠ ও 
পঞ্চম শতাব্দী অত্যাশ্র্য। এই ময় আমর। 

দেখি নৈতিক ধর্মের হি । মধ্য এশিয়ার দ্িহুদী 

ধর্ম, ইরানে জোৌরাথুষ্ব, ভারতে উপন্ষিদের খষি, 

সাংখ্যের কপিল ও বুদ্ধ, চীনে লাওৎসে ও কন- 

ফুপিয়াস এবং গ্রীসে সক্রেটিপ। এই সবধর্মে মানবীয় 
(91)01190017/0101)1) ঈশ্বরের স্থান নেই। ঈশ্বর 

যেখানে আছেন সেখানেও তিনি “প্রথম কারণের, 

সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। ধর্মের ইতিহাসে ভারতত- 
বর্ষের. দান অপীম। এক দিকে উপনিষদেষ খষিরা 
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প্রচার করেছেন, মান্যই ঈশ্বরের স্থান অধিকার 

করতে বা ঈশ্বরে মিলিয়ে যেতে পারে এবং সমাজ- 

সভ্যতা নিরপেক্ষ ধর্স আছে (যাকে কিছুকাল 
পূর্বে বিদেশে ভারতীয় ও ইউরোপায় সভ্যতার মুল 
কথা ও পার্থক্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আব্য। 

দিয়েছিলাম £5091066 [6156191))1 কারণ 

তার! প্রচার করেন ঘে, এই ধর্ম জড় ও জীবের 

প্রতি, পশ্-পন্মী, মানুষ, এমন কি, দেবতাদের 

প্রতিও প্রযোজ্য । 

অন্তদিকে, কপিল ও বুদ্ধদেব গ্রচার করলেন, 

ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও জগতের হিতাকাজ্জায় ধর্ম সৃষ্টি 

করাযায়। এই সব মতবাদ হিতে তৎকালীন 

বিজ্ঞান কতটুকু সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছিল তা 

নিশ্চয় করে কিছু বলবার উপায় নেই; তবে এগুলি 

যে শুধু কল্পনা! ও বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত হয় পি, সেটা 
নিশ্চিত। কারণ পরবা যুগে যখন বিজ্ঞানের 
প্রভাব ইউরোপে অীব্রভাবে এসেছে তখন দেখি 

আবার 4£6501909 ধম কৃষ্টি করবার প্রয়াম 

ম্পিনোজার প্যান্থেইজমের  মধ্যে-কাণ্টের 

0906170110981 11))1991901৬0৩-এর মধ্যে । 

বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে বঙমানে মানব- 

জীবনের যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তাতে এ প্রশ্ন 

আবার তীব্র হয়ে উঠেছে-ব্তমান মানব সভ্যতার 

ধর্ম কি হবে? এ একটি বাস্তব প্রশ্ন । আমরা 

যদি বাচতে চাই তবে এর যথোপযুক্ত উত্তর 

আমাদের একট বের করতেই হবে। এ ধর্ম যে 

কিরূপ হবে তা বলা কঠিন। তবে এ কথা হয়তো 

নির্ভয়ে বলা যায় যে,য্দ বর্তমান জগতে ধর্মকে 

কাঁধকরী করে তুলতে হয় তবে তাকে বাস্তব-ধমী 
হতে হবে। এই নতুন ধর্ম অতিগ্রাককৃতিক ঘটনায় 

বিশ্বাম করবে না, সর্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জন করবে। 

এক কথায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে অপঙ্গতি থাকলে 

চলবে না। নতুন ধর্ম হবে প্রধানতঃ নীতিমূলক 

এবং এই নীতি যাঁতে যুক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে না দাড়ায়, 
তাও লক্ষ্য রাখতে হবে, নূচেৎ ধর্মের কার্যকরী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

ক্ষমৃত! থাকবে না। কয়েকটা উদ্দাহরণ দেওয়া 

যাক £ 

সাজ্ঘের পরমপুরুষের অবস্থা প্রাপ্তি বা শির্বাণত্ব 

লাভ হয়তো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে 

আদর্শ হতে পারে এবং হয়তো কোনও কোনও 

অতিমাহ্থয মে লক্ষ্যে পৌছাতেও পারেন। তবুও 

এ আদর্শ যে সামাজিক মাঙ্গষের আদর্শ হতে 

পরে না (এমন কি, যদি প্রত্যেক মানুষই এ লক্ষ্যে 

পৌছাতে পারতো ) তা বোধ হয় সবাই একবাক্যে 

স্বীকার করবেন। 

প্রতিবাধীকে ভালবাসার আদর্শ মানব-সমাজে 

অতিশয় প্রয়োজনীয়, কিন্ত তা কি সব সময় সম্ভব? 

প্রতিবেশীকে ভালবাসার সামাজিক গ্রয়োজনীয়- 

তার সমন্তা বর্তমান সভ্যজগতে অনেক পরিমাণে 

সমাধান করেছে রাষ্ট্রের সাহায্যে সমাজসেবার সংস্থা 

হড্টি করে, ব্ক্তি স্বাধীনতাঁর মধাদা স্বীকার করে 

এবং প্রতিবেশীর অস্বিধা সুষ্টি না করে তার প্রতি 

নিরপেক্ষ থেকে । 

জীবে অহিংসার আদশ আরও উচ্চ। কিন্ত 

এই উচ্চ আদর্শকে কি কাঁধকরী করা সম্ভব? 

ুষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা তো এই আদর্শ গ্রহণই করেন 

নি। তাদের অহিংসার নীতি মাঁনব-সমাজের 

ভিতরই নিবদ্ধ। কারণ, মানুষ ও ইতর প্রাণীতে 

প্রভেদ অলীম। মানুষের আত্ম! আছে ইতর প্রাণীর 

নেই! যাই হোক, একথা ঠিকই যে, অহিংসা 

প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ এবং যদিও ভারতবর্ষের 

সনাতন আদর্শ প্রকৃতিকে জয় করা নয়, প্রকৃতির 

নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে জীবনাদর্শ গঠন কর! 

ও জীবনযাত্রা চালনা করা, তথাপি এই ভারত- 

ব্ষেই আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মের নীতি গ্ররুতির 

নিয়মের বহিভূতি হতে পারে। এতে অবশ্য 

আপত্তির কিছু নেই এবং যদি সে ধর্ম কল্যাণকর 

হয়, তবে তা গ্রহণ করতেও কোন বাধা নেই। 

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই নীতি আমরা কি পালন 

করতে পারি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ক্রমবধ- 



মার্চ, ১৯৫৯] 

মান মনুষ্যজজাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি শুধুমাত্র গাছপালার 

সাহাধ্যেই হতে পারে, প্রাণী-নিধনের প্রয়ো- 
জনীয়তা নেই ( উদ্ভিদেরও প্রোটোপ্র্যাঞ্জম আছে 

যাকে আমরা সজীব পদার্থ বলে থাকি। যাহোক, 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সু সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব )। 

তবুও কি আমরা জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ দেনিক 
শত শত প্রাণের ধ্বংদ করছি না? তবে কি 

আমাদের উধধাদি গ্রহণ করে শরীরের অভ্যন্তরে 

জীবাণু ধ্বংল করা উচিত নয়? লক্ষ লক্ষ মাজ্ষকে 

রক্ষা করবার জন্যে আমরা] কি কীট-পত্ঙ্গ ধ্বংস 

করতে পারবো না? মামুষকে অনাহারে মৃত্যুমুখে 

এগিয়ে দেব আব ইদুর, বানর যারা আমাদের শস্য 
বিনাশ করছে তাদের হত্যা] করতে পারবো না? 

সীমারেখা কোথায় টানবো? আঞ্জকাল কেউ কেউ 

অহিংসা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 

ষে সব প্রাণীর আয়ুতন্ত্র নেই, সে সব প্রাণী যন্ত্রণা 
অনুভব করে না। তাদের প্রতি এই অহিংসানীতি 

প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন 

আছে। 

প্রথমতঃ, একটি প্রাণী ব্যথা অনুভব করছে 

বিনা, সেটা আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপে 

শির্ধারণ করবে৷? দ্বিতীয়তঃ, আমরা মানুষের স্বাযুকে 

অবশ করতে সক্ষম যাতে সে কোন যন্ত্রণাই অনুভব 

করবে না। তা হলে যদি কোঁন ভাবী ধামিক 

ফ্যুরার” এই ভাবে বিবিধ সমস্যার সমাধান করেন, 
তাকে কি আমরা গ্রহণ করবো? উচ্চ ও ইতর 
প্রাণীর পার্থক্য কোথায় টানবো? অবরওয়েল 
বণিত দেশনেতা যদি সাদা ও কালো চামড়ার 
ভিত্তিতে বা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভিত্তিতে এই 
ভেদ স্যষ্টি করতে প্রয়াস পান, তবে তাকে বাধা 
দেব কোন্ নৈতিক শক্তির সাহায্যে? 

বর্তমানের কোন ধর্মের উপরই মাস্ষের সম্পূর্ণ 
আস্থ! থাঁকা সম্ভব নয় অথচ দেখা যাচ্ছে যে, 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাবী নৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বিজ্ঞানের বহিভূর্তি 

২ 

ইতিহাসে বিজানের স্থান ১৩প 

কতকগুলি স্বতঃপিদ্বের উপর ভিত্তি করে এবং 

বৈজ্ঞানিক ধর্মের পরিপৃরকভাবে হয়তো কোন 
সর্বজনগ্রাহা কল্যাণকর ধর্ম হট্টি করা সম্ভব হবে 

এবং এর আশু প্রয়োজনও আছে সন্দেহ নেই। 
তবে কি কি উপায়ে তা হবে, সে প্রগ্ধের সমাধান 

ভবিষাতে যে ধর্মীংতার আবিভূত হবেন তাঁর 

উপরই ছেড়ে দেওয়া বাঞ্চনীয়। 

বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন ও লক্ষ্য 

বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহানে একট। 

অভ্যাশ্্য ঘটনা এই যে, আমর! শুধু যুক্তি-তর্কের 
সাহায্যে তত্বীয় জ্ঞানের সহায়তায় অনেক নতুন 

বৈজ্ঞানিক সভ্য বোস্তব সত্য যা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ 

করা যায়) আবিফার করতে পারি। কিন্তু একথা 

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, উপনিষদের ঝধি থেকে 

বর্তমান দার্শনিক সবাই সেই সব যুক্তি-তর্কের 
প্রামাণ্যত। নিধণারণের জন্যে বিজ্ঞানলন্ধ অভিজ্ঞতার 

সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আমরা যখন এই 

সত্যে উপনীত হই, তখন যুক্তি-তর্কের মূলে থাকে 

কতকগুলি মৌলিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা- 

প্রন্থত নিয়মকাভন। টবজ্ঞানিক নিয়মগুলি যদি 

ঠিকও থাকে, ম্বতঃপদিদ্ধগুলি 1)য- 

[096065195, 19121013259) যদি নিভুলও হয়, তবুও 

একথা জোর করে বলা যায় ন| যে, আমাদের 

যুক্তি-তর্কপ্রস্থত ফল নিভূল হবে। বিজ্ঞানের 

ইতিহাসে এ ব্যাপার আমরা দেখেছি । উদাহরণ" 

স্বরূপ বলতে পারা যার, আলোকের ধর্ম নিয়ে 

নিউটন ও হাইঘেন্সের মতবাদ এবং বর্তমান 

শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানে কণ। ও তরঙ্গের টবতবাদ । 
এমতাবস্থায় বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে» 

হয়তো দুটির মধ্যে একটি ঠিক, যদিও ছুটি তত্বই 
হ্যায়শান্ত্রের বিচারে ক্রটিবিহীন বা ছুটি তত্বই কোনও 
একটা আরও গভীর তত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র 

বিজ্ঞান আমাদের আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, একট! 

পরীক্ষিত তকে যখন আমর] আমাদের অভিজ্ঞতায় 

(220101023, 



১৩৮ 

সীমার বাইরে টেনে নিই, তখনও সে তব থে 
নিভূলি থাকবে ত| বল! যায় না। তবে বিজ্ঞানের 

ইতিহাসে দেখা গেছে, যে তব বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত 

হয়েছে, তা প্রায়ই মুছে যায় না-কোঁন একট: 
নতুন তন্বের মধ্যে সীমিত থাকে মাত্র ; যথ।--নিউ- 
টন ও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ তত্ব এবং গতি 

সম্পকিত নিয়মকনুন। আজকাল সব বিজ্ঞানীই 

মেনে থাকেন যে, তর সত্য কিনা তার শেষ বিচারক 

পরীক্ষালক জ্ঞ।ন। 

অপর পক্ষে এ কথা হুগলে চলবে না যে, স্ায়- 

শাস্বের ভিতরেই গলদ থাকতে পারে! সুতরাং 

একমাত্র ন্তাঁয়ুশাস্বকে ভিত্তি করে মত্যে উপনীত হতে 

পার] যাবে, এমন কোন স্থিরতা নেই! প্রাচীন 

ম্যায়শান্্র যে নিভুল নয় তার প্রমাণ বর্তমান 

শতাব্দীতে উদ্ধৃত গাঁণিতিক ন্যায়খাস্স। আমরা 
জেনেছি যে, অস্কশাস্ন সত্য কিন-_এ প্রশ্নই অসঙ্গত 

ও অবান্তর । প্রশ্ন ওঠে যে, অঙ্কশাস্থম সঙ্গতিপূর্ণ 
কিনা? অবশ্ঠ এমন প্রশ্নও উঠতে পারে, যেমন-- 

ইউক্লিভীয় জ্যামিতির সাহাধ্যে যে সিদ্ধান্তে 
আমরা পৌচেছি, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার মিল 
আছে কিনা? আইনষ্টাইনের আবির্ভাবের পূর্বে 

আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের দৃশ্মান 
জগৎ ইউর্রিভীয় জ্যামিতির অনুসরণ করে। কিন্তু 

আইনষ্টাইন বলছেন, সেট। ঠিক নয় । তবে তিপিই 

বলেছেন--কোন্ট1 যে সত্য তা নিধ্ারিত হবে 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা; কারণ ছুটি 

তত্বই যুক্তিশাস্্ের বিচারে সঙ্গতিপূর্ণ ও ক্রটি- 
বিহীন। 

উপরে যা বলা হলে। তা থেকেই এটা হৃদয়্গম 

হবে, বৈজ্ঞ।নিক চিস্তাধারা বলতে আমর কি বুঝি? 

যেকোন তত্বের--তা যতই ফলপ্রদ হোক না কেন 

-বাথার্থ্য নির্ধারিত হবে ন্তাক্সশাস্ত্র বা সৌন্দর্য তত্বের 
(8650০055) সাহাষ্যে নয় -বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 

দ্বারা । পুবাকালে কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা 
এপ ছিল না। এই চিন্তাধারার বিম্ম্ককর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

কারধকারিত| আমরা গত তিন শ' বছরের অনস্ভুত 

দ্রুত গতিপম্পন্ন ইতিহাসে দেখেছি । এ কথা 

বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে না বললেও চলবে ষে, 

এই চিন্ত,ধারার-যা আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা! 

বলে উল্লেখ করি-জন্মনাতা গ্যালিলিও এবং 

প্রাচীনকালে এই চিন্ত'ধারা যে ছিল না তা প্রমাণ 

করছে গ্যালিলি ওর নিধাতন ও ছুর্ভোগ। প্রাচীন- 

কালে পৃথিবীর_-ভাঁরতের ৪- পরার নব বিজ্ঞানীর 

অসীম আস্থা! ছিল স্যায়শান্থের যুক্তি-তর্ক সঞ্াত 
০ পৌন্দর্ তত্বের মমর্থক (99016 01০ 0০8210৮৮, 

91101911015 9200 17211700105 1 9816) 

তত্বেৰ উপর। পরীক্ষা করে সেই তব্বের যাণার্থ্য 

প্রমাণ করবার প্রয়োজন তার! বোধ করতেন না। 

এই মুনোবৃত্তি সম্পর্কে একটা গল্প খনেছি। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত দার্শনিক 

হেগেল ছিলেন বালিন বিশ্ববিদ্ঞালয়ের দর্শনশ।স্ত্বের 

অধ্যাপক। একদিন কয়েকজন শিষ্য তাকে নিবেদন 

করেন_মহাঁশয়। আপনি যে সব তত্ব প্রচার 

করেছেন তা খুবই ভাল; তবে বিপদ এই যে, তা 

তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি নাকি উত্তর 

দেন-_-তাঁতে তোমাদের তথ্যের কপালই খারাঁপ 

প্রমাণিত হয়! এট! নিশ্চই কৌতুহলোদ্দীপক 
গল্প। কিন্তু গ্যালিলিওর পূর্বে এরূপ মনোবৃত্তি 

অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর ছিল। আঙ্জকের 

দিনে প্রত্যেক বিজ্ঞানী যেমন পরীক্ষালন্ধ সত্যকেই 
শেষ বিগারক বলে মনে করেন, পুরাঁকালে খষি 

ও আচাধদের মনোবৃত্ত সেরূপ ছিল না। এমন 

কি, পরমাণুবার্দের স্ষ্টিকর্তাদের তত্বও কল্পনা প্র স্থুত 

ডেমোক্রিটান বা কণ।দ পরীক্ষা 

দ্বারা তাদের তত্বকে যাচাই করতে প্রয়াম পান 

নি। পুরাকালের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর 

ব্যতিক্রম দেখ। যায়--এরাটোস্থেনিদ, আরিপ্টার্ক ও 

হিপার্কাসের মধ্যে। এরাটোস্থেনিন পরীক্ষা হ্বারা 

প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ষে, পৃথিবী গোল কিনা । 

আরিস্টার্ক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবী 

(32০91986156) । 



মার্চ, ১৯৫৯] 

ফুর্ষের চতুর্দিকে ঘোরে এবং হিপার্কাস এই তব 
ষে ভুল, তা পনীক্ষ। দ্বার! প্রমীণ করেন। অবশ্ঠ, 

আরিস্টার্কের তত্ব প্রমাণ করবার জন্যে প্রয়োজন 

ছিল খুব ভাল দুরবীক্ষণ যন্ত্রের, যা তখনকার কালে 

ছিল না। ভারতবর্ষে এপ মনোবৃত্িম্পর 
বিজ্ঞানীর উল্লেধ আছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 

17156015০06 1710001 0০1)6101505-তে। এই 

হিন্দু বিজ্ঞানী প্রমীণ করতে চেয়েছিলেন যে, বায়ুর 

ওক্গন আছে। ত্বক যন্ত্রের অভাবে তার পরীক্ষার 

সিদ্ধান্ত ভূল হয়েছিল; তবে অনুমান যে সত্য, 

সেটা প্রমাণ করেন বহু শতাব্দী পরে ল্যাভোমিয়ের। 

চার্বাকীগাও বোধ হয় পরীক্ষালন্ধ সত্যে বিশ্বাস 

করতেন। 

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে কোন লঙ্জ। 

হওয়া উচিত নয় ষে, বিজ্ঞানের বহু তথ্য ভারতবর্ষে 

আবিষ্কৃত হলেও এই €বজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ভারতেও 

ছিল না। গ্যালিলিওর পূর্বে জগতে কোথাও 

ছিল না-এমন কি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব দান 
রয়েছে যে হেলেনিক সভ্যতার, তাদের মধ্যেও না। 

পৃথিবীর সভ্যতার মূল কাঠামো সর্বত্রই এক 

যুগে একইবূপ ছিল? ঘ্দিও প্রাকৃতিক ও এতিহাসিক 
কারণবশতঃ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 

যে সভ্যতা মিশর ও সুমের দেশে উদ্ৃত্ত হয়েছিল, 
কালক্রমে তারই শ্োত এসে সিন্ধু উপত্যকায় 
হাজির হয়। সামন্ততম্ত্রের যুগে চীন থেকে পশ্চিম 
ইউরোপ পর্যন্ত সভ্যতার কাঠামো প্রায় একরূপ। 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্ভূত শিল্প-বিপ্রবের পর 
পৃথিবীর সর্বত্র একই কাঠামোতে গড়ে উঠেছে 
বা উঠতে চেষ্টা করছে। যদ্দিও এই সভ্যতা পশ্চেম 
ইউরোপে জন্ম নিয়েছে এবং পশ্চিম ইউরোপ একে 
এতকাল লালন-পালন করেছে, তবু এ সভ্যতা 

পাশ্চাত্য সত্যতা নয়--এ সভ্যতা বিশ্বলভ)তা। 

আমর] চাই বা না চাই, এ সভ্যতা আমাদের গ্রাস 
করবে, এ সভ্যত। আমাদের গ্রহণ করতেই হবে 
এবং গ্রহণ কর।ই সমীচীন হবে) কারণ আমাদের 

ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্থান ১৩১ | 

এতিহ্ের প্রভাবে কেবল মাত্র এই সভ্যতার 
ভিতর দিয়েই পৃথিবীকে আমরা নতুন কিছু দিতে 
পারবো । ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাস--ভারত- 

বর্ষের বামমোৌহন, বিগ্ভামাগর, বিবেকানন্দ, 

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, গান্ধী--সবাই আমাদের 
এই শিক্ষাই দিয়েছে। 

বিজ্ঞানের আদর্শ -বহুর মধ্যের একের সন্ধান। 

সেই প্রথম কারণ খুঁক্জে বের করা, যার থেকে 
প্রাকৃতিক নিয়মানুমারে সব কিছুরই উদ্ভব হয়েছে। 

নিউটন ও ভাণ্টনের পর থেকেই সুরু হয়েছে সেই 

দিকে বিজ্ঞানের জদ্ঘযাত্রী। পরমীণুবিজ্ঞানীদের 

কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি- পরমাণুর 

ভিতরকার ইলেকট্রনের আচার়-ব্যবহারের সঙ্গে 

রুসায়নশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রসারনশান্ত 

এখন আর পদার্থ-বিছ্যা থেকে তফাৎ করে দেখা 

যায় না। আমর! আরও জানতে পেরেছি ধে, 

পরমাণুই ক্ষুদ্রতম কণা নয়। এর ভিতরও রয়েছে 

ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউক্লিওন এবং আরও কত 

কি--যাদের শ্বভাব ও ধর্ষধ এখনও ভালভাবে 

জাঁন। যাঁয় নি। আইনষ্টাইন দেখালেন শক্তি ও ভর 

একই কথা-একই বস্তর বিভিন্ন অবস্থা । তিনি 

আজীবন কাটালেন পদার্থ-বিদ্যার শেষ ততট। কি, 

তা জানবার জন্যে। তীর প্রশ্ন অনেকটা যেন 

বেদানস্তবদীর মত; যদিও উদ্দেশ্ঠ সম্পূর্ণ পৃথক ও 

লক্ষ্যবস্তর সংজ্ঞাও ভিন্ন। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 

হ্ব্যোলারের ইউরিয়া সংশ্লেষণ এক যুগাস্তকারী 

ঘটন!। তিনিই প্রথম দেখালেন, এতকাল আমরা 
অহেতুক টব ও অট্জব পদার্থের মূলগত পার্থক্যের 
কথা প্রচার করেছিলাম। তারপর থেকেই চলেছে 

জৈব-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি । জীষ-বিজ্ঞানে জন্মালেন 

ডারউইন, ওয়ালেস, ভাইনম্যান, মর্গান) মনো- 

বিজ্ঞানে ফ্রয়েড। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, 

যথ।-_বায়োকেমিগ্রি, বায়ৌফিজিক, শারীর-বিষ্তা) 

মনো-বিজ্ঞান এবং সন্ঘ আগত সাইবারনেটিকৃস্ 
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ইঙ্গিত করছে যে, শুধু জড়-বিঞ্ঞানই নয়-জীব- 

বিজ্ঞানও পদার্থ-বিছ্ঠার নিয্মাজগত। এমন কি, 

হয়তো মানুষের হাসি-কান্নার মূলে রয়েছে জড়- 

পদার্থের মৌলিক কণা। 

মেটাফিঞ্জিকোর চেয়ে ফিজিক্স যে মত্যের স্বরূপ 

প্রকাশ কুতে বেশী সহায়তা করে, একথ। সর্ব- 

সাধারণ সেই দিনই হদয়ঙগম করবে, যে দিন 

বিজ্ঞানীগা গব্ষণাগারেই অঙ্গব পদার্থ থেকে 

জীবন, তৈরী করতে সঙ্গম হবেন। প্রোটিন-বিগ্ঠা 

যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয়, এ লক্ষ্যে 

পৌছাতে বিজ্ঞানের খবর বেশী দেরী হবে না। 

বিজ্ঞানের যাতা| এতেই থেমে যাবে না। এর পর 

আছে জীংনের এবং বিশেষ করে মন্ুযু-জীবনের 

সত্যকাঁর বহন্য উদঘাটনের পালা। এর পথ এখনও 

বিজ্ঞানীরা দেখতে পান নি। কারণ জীব-বিছ্যার 

নিউটন এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। যেদিন “জীব- 

বিজ্ঞানী নিউটন” জন্মগ্রহণ করবেন, তখনই স্থরু 

হবে বিজ্ঞানের এক্য সাধনার প্রকৃত জম্যাত্রা। 

নিউটনের আগে যেমন গ্যালিলিও, তেমনি ভবিষ্যুৎ 

"জৈব নিউটনের” পূর্বে জগদীশচন্ত্র। সেই দিনই 
জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গ্রতিভার যথার্থ সার্থকতা 

উপলব্ধি করতে পারবো । 

বিজ্ঞানীর এ পথ অতি দুর্গম ওছুস্তর। এ 

পথ ক্ষুরের মত ধারালো; একটু ক্রট-বিচ্যুতিতেই 

বিপদ । এ পথ তমসাচ্ছন্ন, হাতড়ে চলতে হবে। 

ভান ও বিজ্ঞান 

উাঁর নাম নেবার অধিকার থাকবে ।* 

[ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

মাথা ঠকে আলো জেলে পথের সন্ধান করতে হবে। 

বিজ্ঞানীর অনন্ত জিজ্ঞাসার কোন দিনই শেষ হবে 

ন। মানবজাতি কোন দিনই এই মহাঁপাগর 

অতিন্রম করিতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বের 

অদংখ্য বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যদি এই মুহা 

সমুপ্রের ক্ষুদ্রতম অংশেরও সঠিক মানচিত্র আকতে 

পারা যায়, তা হলেই মানবজীবন ধন্য হয়েছে 

মনে করতে হবে-শত শত বছরের অক্লান্ত 

পরিঅম সার্থক হয়েছে মনে করতে হবে। 

জগদীশচন্দ্রের সবশেষ্ঠ মাহাত্যু এই যে, আমাদের 

দেশে তিনিই সর্বপ্রথম এই পথে যাত্রা হর 

করেছিলেন। বোধ হয় পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম 

'জীবনকে' পদার্থ-বিগ্ভার অঙ্গীতুত করবার প্রমান 

পেয়েছিলেন-দীর্শনিক তন্বের উপর ভিত্তি করে 

নয়__পদার্থ-বিছ্য(র উপযোগী হ্ুস্্ পরীক্ষার উপর 

ভিত্তি করে। তিনি যে দীপ জেলেছিলেন, আমরা 

_-যাঁরা তার উত্তর-সাধক-যদি সেই দীপশিখ। 

প্রজ্জলিত রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি, সেই 

দীপশিখা থেকে যদি দেশের প্রতি ঘরে, প্রতি 

বাতারনে দীপ জালাবার জন্যে নিষ্ঠা সহকারে ক'জ 

করে যাই, তা হলেই এবং শুধু তা হলেই আমাদের 

৮৮ পপ পাাপিসপিসসসলািশিপীপ 

* জগদীশচন্দ্র জম্ম শত-বাধিকী উপলক্ষ্যে 

প্রদত্ত ব্ৃতার সারাংখ। 



প্রকৃতির রোধ 
শ্রীন্ুবিমল সিংহুর।য় 

সে আঙ্গ কতদিনের কথা-পৃথিবী ঘুরতে 

আরম্ভ করেছে সর্ষের চারদিকে । সৌরজগতের 

অন্তান্ত গ্রহগ্ুলি যেমন করে ঘুরে চলেছে আঙ, 

আমাদের পৃথিবীও ঠিক তেমনি করেই ঘুরছে _ 

পরিক্রমণ করছে সূর্যকে তিনশ, পয়ষটি দিনে 

একবার। আর নিজের চারদিকে একবার পাক 

খেতে তাঁর সময় লাগছে চব্বিশটি ঘণ্ট1। কিন্তু এত 

সময় তো আগে লাগতো না! তাই হয়তো এখন 

মে তুলে গেছে--আঙ থেকে অন্ততঃ ৪৫০০ মিলিয়ন 

বছর আগে যখন প্রথম তার পরিক্রমণ সুরু হয় 

তখন মাত্র চার ঘণ্টা সময় লাগতো নিজের 

চারদিকে একবার পাঁক খেতে । গার পর থেকে 

যতই দিন গেছে, ক্রমে ক্রমে ততই সে তার গতি 

হারিয়েছে । তাই আজ আমাদের পৃথিবী এত ধীর 

আর স্থির । 

ধীর স্থির হয়ে কিন্তু বসে থাকতে পারে নি 

পৃথিবীর অধিবাসীরা--মানুষেরা। ইতিহাঁপের পথ 

ধরে এগিয়ে গেছে-এগিয়ে চলেছে । জীবনের 

স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হয়েছে, জানবার নেশা 

পাগল করে তুলেছে মান্ৃধকে। জেনেছে সে 

অনেক--আবিষ্ার করেছে আরও বেশী। আদিম 

মা্ষ বিজ্ঞানকে চিনতো না-বিজ্ঞানও জানে নি 

আদিম পৃথিবীকে। যে গুহা শতাব্ষী ধরে জলে 

মি আলে ঢোকে নি বাইরের ভাক, যেখানে শুধু 

ছিল কতকগুলি প্রাণ_-কতকগুলি দেহ, অনাড়ম্বর 

আর একান্তই আদিম, সেখানেও জললে৷ আলো। 

এল বৃহৎ বিশ্বের ভাক, মমে এল জিজ্ঞাসা, দেহে 

আড়ন্বর__ঘুচতে লাগলো আদিমত্ব ধীরে ধাঁরে। 

আরও ধীরে ধীরে বিজ্ঞান এসে চুপে চুপে দীড়ারো। 

মানুষের সামনে । এ ইতিহাঁদ সকলেরই জানা। 

বিংশ শতকের শ্পুটনকের যুগে দাড়িয়ে একথা 

কেউ অস্বীকার করবে না ষে, বিজ্ঞান আমাদের 

অনেক দিয়েছে, অনেক জানিয়েছে এবং আরও 

জানাবে। তবে পৃথিবীর ত।ষ। বোঝবার যদি কারও 

সাধ্য থাকতে সে হতো স্পষ্টই শুনতে পেতো, 

পৃথিবী মানুষকে সাবধান করে দিয়ে যেন বলছে, 

ভবিষ্যতের কথাটা! একবার ভাব। পৃথিবীবানী 

কথাটা শুনতে পেলেও সাবধান হতো না কারণ 

তারা ভবিষ্যৎ জানে না-তীরা জানে শুধু 

বর্তমানকে 3 বর্তমানই াঁদের কাছে চরম সত্য। 

কিন্তু তারা তুল বুঝেছে প্রকৃতিকে । এর কারণ শুধু 

একটাই-- প্রকৃতির রোষ তারা দেখে নি। | 

বেশী নয়, আজ্গ থেকে এক লক্ষ বছর পিছিয়ে 

গেলেই প্রকৃতির রোষের প্রমীণ মিলবে। হিম- 

যুগ সেটা। বিশেষ করে উত্তরের মহাদেশগুলিই 

এই হিমধুগের কবলে পড়েছিল। আদিম দাহ্য 

তেবেও পেল না সে, এত বরফ তাদের কেমন করে 

গ্রাস করলো--অতফিতে আর গ্রতিকারহীন ভাষে। 

আট মিলিয়ন বর্গমাইল পৃথিবী-পৃষ্ঠ বরফের 

ছাউনিতে ঢেকে গেল। উত্তর আমেরিকাই এই 

বিরাট অঞ্চলের অধেকিটা দখল করেছিল। আর 

তিন মিলিয়ন বর্গমাইল পড়েছিল ইউরোপে। আর 

বাঁকীটা এশিয়ার বিভিন্ন পর্বতগুলির উপর 

ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের হিমালয় এবং তার 

আশেপাশের অঞ্চলগুলিও বাদ পড়ে নি। 

এই হিমধুগের সব লময়টাতে ঘে হিমশীতল 

আবহাওয়া ছিল তা নয়, বরফাচ্ছর দেশগুলিতে 

উত্তাপের আমেজও মাঝে মাঝে এসেছে, আর 

তখনই কিছুট1 বরফ গলে গেছে। তবে এ অবস্থা 

বেশী দিন চললে! না আবার এল শীত, জমলো 
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বরফ । এমনি করে কেটে গেল সুদীর্ঘ পচাত্তর 

হাজার বছর। এর পর থেকে বরফ ক্রমে গলে 

যেতে থাকে, আর বর্তমানে শুধুমাত্র মেরু প্রদেশ 

আর গ্রীনল/াগুই এ হিমযুগের নিদর্শন বহন করে 
চলেছে। 

আদিম মাগষ বরফের অতকিত আক্রমণে 

বিব্রত হয়ে পড়েছিল, বুঝে উঠতে পারে নি 

কারণটা । আঙ্জকের মানুষ তার কারণ জানবার 
জন্টে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । কিন্ধু অন্যান্য প্রশ্নের মত 

এটারও হুষ্ট উত্তর খুঙ্গেপায়নি। এসছ্বন্ধে যেপব 

মত প্রচার করা হয়েছে তার মধ্যে স্ুর্ষেত্র বিকিরণ- 

ক্ষমতার তারতম্যটকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে 

বেশী। সুর্ধ থেকে পৃথিবী যে পরিমাণ তাঁপ পায়, 

তার পরিবর্তন খুবই শ্বাভাবিক?; বিশেষ করে 

সৌরকলঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে । তাই এ-কথা 
মেনে নেওয়া যায় যে, এক লক্ষ বছর আগে সের 

এই তাপ খুব অল্প পরিমাণে পৃথিবীতে এনে 

পৌছাতো এবং তার ফলেই এসেছিল এ সময়কার 
ভয়াবহ শীতলতা। 

লক্ষ বছর আগের এই শীতল-মৃতুযুর দিন- 

গুলিকে মানুষ ভূলে গেছে। তাই তারা মনেই 
আনতে পারে না গ্রকৃতির রোষের কথা। এবার 

আরও একটু পিছিয়ে পড়া যাক। তৃতত্বের ভাষায় 

তখম ক্রিটেসান যুগ চলছে, অর্থাৎ সময়) এখন 

থেকে ১২০ লক্ষ বছর আগে। মানুষ তখনও 

আসে নি পৃথিবীতে--সরীন্থপের দন রাজত্ব করে 

চলেছে নিবিবাদে। ক্রিটেলান যুগ শেষ হয় হঃ, 

এমন সময় তাগুবলীল! সরু হয়ে গেল পৃথিবী জুড়ে। 
মহাদেশগুলি প্রকৃতির খেগালে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছিন্ন- 

ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো--আর পূর্ব আফ্রিকা! 
আবিপিনিয়া, চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা 
আর ভারতের উপর ছড়িয়ে পড়লো উত্তপ্ত তরল 

লাভা। জ্বাপিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল ভারতের 

ঈক্ষিণ।ঞচলের ২০০১ বর্গমাইল জায়গা । তার- 

পর ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাধতে লাগলো। ভারতের 

গ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

ডেকান ট্রযাপই এ জমাট-বাধা লাভা । এই হলো! 
প্রকৃতির রোষ। আর৪ পিছিয়ে গেলে এমন 

আরও কত উদ্দাহরণ যে দেওয়া যায়, তাঁর ঠিক- 

ঠিকান। নেই। 
একথা ভাবতেও কি ভয় হয়না ষে যেকোন 

মুহর্তে স্থ্যের বিকিরণ ক্ষমতা কমে এলে সঙ্গে সঙ্গে 

পৃথিবীতে নেমে আপবে সেই পুরনো দিনের তীব্র 

হিমযুগ। শীতল সেই মৃত্যু-আলিঙ্গন এড়িয়ে যানার 

সাধ্য থাকবে না মানষের। অথব। সুর্যের অভ্যন্তরে 

একটা শক্তিশালী পারমাণবিক “ফিশন' হলে আর 

উদ্ভুত উত্তাপ সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। সে 

উত্তাপ মানুষ সহ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে; 

কিন্তু মেরুর বরফরাশি যে পারবে না, তাতে কোন 

সন্দেহ নেই। বরফ গলে জল হয়ে যাবে, আর সে 

জল পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়বে। সমুদ্রে 
দেখ! দেবে জলম্কীতি। এর ফলাফল সকলেরই 

জানা । বগ্ঠায় ভেসে যাবে মাহষ-জলে ডুব 

যাবে সমুদ্রোপকুলের মহরগুলি ! 

এমন দিনও আসতে পারে যা মানুষকে মনে 

করিয়ে দেবে ক্রিটেসাস যুগের শেষাঙ্ককে। কখন, 

কোথায় বিরাট ফাটল ধরলো আর সেখান থেকে 

বেরিয়ে এল লাল লাভা । পুড়িয়ে ছাই করে 

দিল ছোটথাটে সভ্যতা, একট] দেশ-কেউ বলতে 

পারে না। কেউ একথাও জোর করে বলতে 

পারে না যে, তাদের দেশকে তারা প্রকৃতির হাত 

থেকে রক্ষা করবে। সকলের অজ্ঞতেই হয়তো 

একদিন এক অশ্তুভ মুহুর্তে একটা মহাদেশ তলিয়ে 

যেতে থাকবে সাগরের তলায়, কিছুদিন পরে তার 

চিহ্ুই কেউ খুঁজে পাবে না। আশ্বাস করবার 

উপায় নেই, কারণ অতীত বহন করে চলেছে 

এমন ঘটনার অজন্র উদ্াহরণ--ভূতত্বের পৃষ্ঠায় 

লেখা আছে এমন অনেক ইতিহাল। 

ভারতের দিকে তাকালেই দেখা যায়, হিমালস় 

সকলের উচুতে মাথ| তুলে দীড়িয়ে আছে--সকলের 
উপরে সন্দেহ নেই; তবে এই মাথ। তোলার পিছনে 
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অনেক ইতিহাস, অনেক দিনের ঘটনা লুকিয়ে 
আছে। জন্মের সময় হিমালয় ছিল আরও উত্তরে 

সীমাবদন্ধ-দক্ষিণে আসবার অন্গমতি সে অনেক দিন 

পায় নি। তারপর যখন গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ধীরে 

ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়, হিমালয়ও ধাঁপে 

ধাপে দক্ষণে এগিয়ে আসে। আজকের অবশ্থীয় 

এসে দাড়াতে হিমালয়কে অন্ততঃ পাঁচবার মাথা 

তুলতে হয়েছে। পঞ্চমবার মাথা তোলবার সময় 

পিন্দ-গাঙ্গেয় মহীখাত তৈরী হলো, আর তাতে পলি 

জমে জমে তরী হলো আজকের সিন্ধু-গাঙ্গের় সম- 

ভূমি। এ-কথ] কেউ বলতে পারে না যে, এই 
সি্ধু-গাঙগেয় সমভূমির পললরাশি হিমালয় পর্বত- 

মালার একটা অঙ্গ হয়ে যাবে না, অর্থাৎ উত্তর 
ভাঁরতটাকেও হিমালয় গ্রাস করবে না। অপর 

পক্ষে এটাও অবিশ্বাস্য নয় যে, আজ থেকে ৩৫ লক্ষ 
বছর আগে মায়োপিন যুগে যেমন পশ্চিমঘাঁট বরাবর 
ভারতের কিছুটা অংশ আরব সাগরের নীচে বসে 
গেহে, আঁঙ্র অথবা! কিছুকাল পরে অন্ত কোন অংশ 
তেমনি ভাবে বসে যেতে পারে। এগুলি না 
হওয়াই কাম্য, কিন্তু প্রকৃতির রোধ এড়ানো 
কঠিন্। 

প্রকৃতির রোষ ১৪৩ 

এট। অনেকেই জানেন ষে, রাজপুতানার থর 
মরুভূমি দিন দিন আয়তনে বাড়ছে। শুধু খর 
কেন, আফ্রিকার নাহার! ও কালাহারি, চীনের 
গোবিই কি চুপ করে বসে আছে? তারাও বাড়ছে। 
তবে সেটা চোখে পড়বার মত নয় বলেই ভীতির 
সর্ধার এখনে। হয় নি। কিন্ত মক্ষভূমির ঝড় 
বালি নিয়ে এগিয়ে আসতে কতক্ষণ! আর 
কতক্ষণই বা সময় লাগবে জনপদের পর জনপদ 
গ্রাম করে নিতে? তবে সে ঝড় মকুতূমিতেই 

থেমে যাক, কি মক্কর বালি মরুতেই থাক-.. 
প্রকৃতির রোষ তো ঠেকাবার নয়! 

মরু, মের আর লাভার আক্রমণ, অতকিত 

ভূ-আলোড়ন ইত্যাদি অনেক কিছুই ধ্বংসকারী 
প্রাকৃতিক খেয়াল পৃথিবীর মানুষকে যে কোন দিন 

মৃত্যুর মুখে এনে ফেলতে পাঁরে। সে্দন কিন্ত 

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে 

পারবে না; বুদ্ধি দিয়েও ধ্বংসের ভাত থেকে 

রেহাই পাবে না, আদিম মানুষের মতই আজকের 

স্লভ্য মানুষও সেদিন প্রকৃতির হাতে নিজেদের 
ছেড়ে দেবে। 

বুটেনের প্রথম পারমাণবিক শক্তি-চাঁলিত সাবমেরিন "ড্রিভনটেরস্ঃদৃহা। 



মেনন 
প্রীসরোজকুম।র দে 

বহির্জগৎ থেকে দিবারাত্র মিঘতই মহাঞঙ্জাগতিক 

রশ্মি নামক এক অতি শক্তিশালী রশ্মি পৃথিবীর 

উপরে এসে পড়ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 

দশকে মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার পু 

থেকে এই বশ্মির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের 

বিজ্ঞানীরা নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, 
যার ফলে এই রশি সম্পকিত বছু অজ্ঞাত বিষয় 

উদ্ঘাটিত হয়েছে । মহাজাগতিক রশ্মি--আল্ফা- 

কণিকা, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, পিন 
প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিশালী মৌলিক কণিকার সমহ্য়ে 
গঠিত। এই রশ্মির অন্তর্গত আর একটি অতি 
শক্তিশালী নতুন মৌলিক কণিকার সন্ধান পাওয়া 
যায় ১৯৩৭ সালে--যার নাম রাখা হয় মেসোউ্ন 

বা মেসন। 

মেসন আবিষ্কারের পূর্বে বু গাণিতিক ও 

ব্যবহারিক গব্ষণার প্রয়োজন হয়েছিল । এ বিষয়ে 

গাইগার-মুলার কাঁউণ্টার সমন্বিত মেঘকক্ষ এবং 

বিশেষভাবে প্রস্তত একপ্রকার ফটোগ্রাফিক 

ইমালসন অন্ততম ভূমিকা গ্রহণ করে। মহা- 

জাগতিক দশ্মিকে প্রধানত্ঃ ছুটি বিভাগে বিভক্ত 

কর! যায়। একটি সফট কম্পোনেন্ট এবং অপরটি 

হার্ড কম্পোনেপ্ট। ইলেকট্রন, পজিউ্রন প্রভৃতি 

কয়েক শ্রেণীর কণিকাকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা 

হয়-_যারা ৫ থেকে ১৫ সে্টিমিটার বেধমম্পন্ন 

সীস।র পাতের মধ্যে প্রায় সম্পূর্পে শোষিত 
হয়ে থাকে । কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত 

আর এক শ্রেণীর কণিকা! আছে যারা এক 

মিটারেরও অধিক পুরু সীসার পাত ভেদ করে 
যেতে সক্ষম; এমন কি, সমুদ্রের কয়েক শত 

মিটার নিয়েও সেই কণিকার অস্তিত্বের সন্ধান 

পাওয়! যাঁয়। স্থতরাং এই শ্রেণীর কণিকা ষে 
অত্যন্ত অধিক শক্তিবিশিষ্ট ত! নি:সন্দেহে ব্লা যায়। 

এই প্রকার কণিক।কে প্রথমে বিজ্ঞানীরা অতি 

শক্তিশালী ইলেকট্রন বা পঞ্জিউন বলে ধারণা 

করেন। কিন্তু এই কণিকা যে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের 

এক মৌলিক কণিকা তা] বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে 

প্রমাণিত হয়। 

কোন বেগপম্পন্ন কর্ণকা কোন বস্তর মধ্য 

দিয়ে যাবার কালে তার শক্তি ব্যয় করে, অর্থাৎ 

প্রাথমিক অবস্থায় কণিকাটির থে শক্তি ছিল, দেখা 

যায় পরিশেষে তার অনেকখানি শক্তি হাস 

পেয়েছে ।  উদাাহরণন্বরূপ বলা যায়। একটা 

ইলেকট্রন বাতাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ধীরে 

ধারে তার শক্তি ব্যয় করে। ইলেকট্রনের শক্তি- 

ব্যয় সাধারণতঃ ছু-প্রকারে হয়ে থাকে-আয়নীকরণ 

ও বিকিরণের দরুণ (00101520102 200 1২9418- 

1959) প্রথমক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী 

ইলেকট্রন কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার 

গতিপথে অবস্থিত পরমাণুগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে 

এবং তখন সেটি এ সকল পরমাণুকে একে একে 

আগ়্নিত করে? অর্থাৎ পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রন 

বিচ্ছিন্ন করতে থাকে । এইভাবে ধীরে ধীরে 

আপতিত শক্তিশালী ইলেকট্রনটি শক্তিক্ষয় করে 

যায়, যতক্ষণ পর্যস্ত তার আয়নীকরণের ক্ষমতা হাস 

না পায়। এই প্রক্রিয়ায় আয়নীকরণের দরুণ শক্তি 

ব্যয় হয়। মেঘকক্ষ ও ফটোগ্রাফিক ইমালসনে 
এব্ধপ ইলেকট্রন কতৃক অস্কিত আয়নিত রেখা 

পধবেক্ষণ করা যায়। আঙ্ননীকরণের দরুণ শক্তি 

ব্যয়ের হার ইলেকট্রনের বেগের উপর নির্ভর করে। 

একটি ত্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা একটি 

€1৬০ 
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ধীর গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন পরমাণুর 
পরস্পর সংঘর্ষ অধিক সময়ব্যাপী হয়ে থাকে এবং 

তার ফনে আপতিত ইলেকট্রনটি বেশী মোমেপ্টাম 
বা ভরবেগ জোগাতে সক্ষম হয়। স্ৃতরাং অধিক 

গতিজনিত শক্িসম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষ| ধীর 
গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন তাড়াতাড়ি শক্তি ব্যয় করে। 

অর্থাৎ ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

তার আয়নীকরণের দরুণ শক্তি ব্যয়ও হাপ পায়। 

অবশ্য ইলেকট্রনের শক্তি খুব বেশী হলে আয়নী- 

করণের দরুণ শতিব্যয় আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 

পায় এবং দেখা গেছে, আলোকের গতবেগের 

শতকরা ৯৬ ভাগ বেগসম্পন্ন ইলেকট্রনের সর্বাপেক্ষা 
কম শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে । আবার যে মাধ্যমের 

মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশ করে তাঁর বিভিন্ন ধর্ম 

যেমন ঘনত্ব, অর্থাৎ গতিশীল ইলেকট্রনের গমন- 

পথে পরমাণুর সংখ্যার উপর ইলেকট্রনের শক্তি- 

ব্যয়ন্র্ভির করে। ইলেকট্রনের ন্যায় ঠিক একই 
প্রক্রিয়ায় পজিউ্রনেরও আগ্ননীকরণের দরুণ শক্তি 

ব্যয় হয়ে থাকে। 
অপর ষে প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের শক্তি ব্যয় হয় 

ত। বিকিরণের দরুণ। পূর্বে ক্ত ক্ষেত্রে আপতিত 

দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণু-কেন্দ্রকের 
চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকউ্রনের সংঘর্ষে শক্তি ব্যয় 
হয়, দেখা গেছে। কিন্তু যি একটি অতি শক্তিশালী 

ইলেকট্রন (বা! পজিউ্রন) তার গমন পথে কোন 
একটি পরমাণু কেন্ত্রকের খুব নিকটে আসে তাহলে 

কেন্দ্রকের অধিক ভরের জন্তে এ ইলেকট্রন ও 

কেন্দ্রকের মধ্যে একটি পারস্পরিক ক্রিন্না ঘটে 

এবং তার ফলে ইলেকট্রনটির বেগ বেশ মন্দীভূত 

হয়। তখন ইলেকট্রনটির বেশ কিছুটা শক্তি ব্যয় 

হয়, যে শক্তি একটি ফটোন (তেড়িৎ্চুম্কীয় বিকিরণ 
কণ1) আকারে নির্গত হয়। ইলেকট্রনের শক্তি 

যত বেশী হয়, নির্গত ফটে।নটির শক্তিও তত বৃদ্ধি 

পায়। এর পর এই ফটোনটি অপর একটি পরমাণু 
কেন্ত্রকের সঙ্গে সংঘর্ষে একটি ইলেকট্রন ও একটি 

১ 
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পজিইনে রূপান্তরিত হয় এবং ফটোনটির অস্তরনিহিত 
শক্তি ইলেকট্রন ও পজিউ্রনটির মধ্যে সমান ছু'ভাগে 
বিভক্ত হয়ে ষায়। আবার এই ইলেকট্রন ও 

পর্জিটুন অন্য ছুটি কেন্দ্রকের খুব কাহাকাঁছি এলে 
পৃর্ৌক্ত প্রক্রিয়ায় ছুট ফটোনে পরিণত হয়__ 
যেগুপির প্রত্যেকটি থেকে আবার একটি করে 

ইলেকট্রন ও পজিট্রন উৎপন্ন হয়। এইভাবে ফটোন 
তথা ইলেকট্রন ও পজিউ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং তাঁদের শক্তিও পূর্বাপেক্ষা ক্রমান্বয়ে হ্রাস 
পায়। এই প্রক্রি়্াকে বলে 'কাস্কেড শাওয়ার 

ব। প্রপাত বর্ষণ। প্রক্রিঘাটি ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে 

যতক্ষণ না ইলেকট্রন ও পজিট্রনের শক্তি এমন স্তরে 

পৌছায় যখন তারা আর ফটোনে পরিণত হয় না, 
অর্থাৎ সেই স্তরে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের শক্তি 

ব্যয় বিকিরণ অপেক্ষা আয়নীকরণের দরুণ বে 

হয়ু। 

দেখা গেছে, পরমাণুকেন্দ্রকের তড়িতাবেশ বা 

চার্জ বেশী হলে ইলেকট্রনের শক্তিব্যয় বিকিরণের 

ফলে বেশী হয়। বিজ্ঞানী বেখে ও হাইটুপার 

দেখিয়েছেন যে, বাতাস বাজল ও সীসাঁর মাধ)মে 

ইলেকট্রনের শক্তি যথাক্রমে ১০০ ও ১* মি. ই. 

ভোন্টের অধিক হলে তার শক্তিব্যয় মোটামুটি 

বিকিরণের দরুণ হয়ে থাকে-আয়নীকরণের দরুণ 

নয়। ইলেকট্রনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিকিরণের দরুণ শক্তিব্যয় এত শীঘ্র ও এত 

অধিক বৃদ্ধি পায় যে, ইলেকট্রনের শক্তি যত বেশী 

হোক না কেন, সেটি ৩০* মিটারের বেশী বাতাসের 

স্তর ভেদ করে যেতে পারে না; কারণ তার মধ্যেই 
বিকিরণের ফলে শক্তির বেশ কিছুটা! ব্যয় হয়ে যায়। 

ইলেকট্রনের শক্তি যত বুদ্ধি পাবে তত তাড়াতাড়ি 
শক্তিশালী ফটোন উৎপন্ন করে তার শক্তি ব্যয়িত 

হবে। উপরন্ বেখে-হইট্পারের স্থত্র থেকে জান৷ 
যায় যে, ইলেকট্রন বা পজিউ্রনের শক্তি ধত বেশী 
হোক না কেন, সেটি এক মিটার পুরু সীসার পাত 

ভেদ কবে যেতে সক্ষম নয়। কারণ পরীক্ষান্তে 
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দেখা গেছে, এরা ভারী ধাতু সীসার মধ্য দিয়ে 
যাবার সময় খুব তাড়াতাড়ি ও প্রচুর পরিমাণে 
প্রপাত বর্ণের সৃষ্টি করে এবং তার জন্কে ইলেকট্রন 
বা পঞিট্রনের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। 

পূর্বে মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত অতি শক্তি- 
শালী এক কণিকার উল্লেখ করা হয়েছে যেটি কয়েক 
মিটারের অধিক পুকু সীপার প।ত. ভেদ করে যেতে 
পারে-এমন কি, কয়লা খনির কয়েক শত মিটার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

মাত্র রেখ! অস্কিত করে। অতএব প্রথমে যে ধারণ! 

করা হয়েছিল, এই অজ্ঞাত কণিকা অতি শক্তি- 

সম্পন্ন ইলেকট্রন বা পজিউ্রন, তা ভুঙ্ল। কারণ অতি 

শত্তিশালী ইল্পেকট্রন বা পজিউন প্রপাত বর্ষণের 
সহি করবেই। তখন বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন 

যে, এই কণিকার ভর যদি ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশ 

কয়েক গুণ বেশী হয় তাহলে কোন পরমাণুকেন্দ্রকের 

খুব কাছ দিয়ে যাবার কালে কণিকার বেগ অল্পই 

মেমন-কণিকার পথচিহ্ (মেঘকক্ষে গৃহীত )। 

নিয়ে ও সমূত্রের বহু নিয়েও তার সন্ধান পাওয়া 
যায়। ১৯৩৭ সালে আগারসন ও নেদারমেয়ার 

মহাজাগতিক রশ্মি সন্ধে গবেষণাকালে মেঘকক্ষের 
সাহীয্যে এমনি এক অতি শক্তিসম্পন কণিকার 
সন্ধান পেলেন, যেটি মোটেই প্রপাঁত বর্ষণ করে না 
এবং কেবলমাত্র পথিমধ্যস্থ অধু ও পরমাণুগুলিকে 
আফ্কনিত করে শক্তি ক্ষয় করে এবং মঘকক্ষে একটি 

মন্দীভূত হবে। এর ফলে কোন ফটোন নির্গত 
হবে না এবং প্রপাত বর্ণের হৃতিও হবে না। 
অতএব কণিকাঁটিকে ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী এক 
তড়িত্যুস্ত কণিকা বলে ধারণা করে নেওয়া 
ইলো। | 

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে জাপানী পদার্থ-বিজ্ঞানী 

ইউকা ওয়া নিউক্লিয়ার ফোর” বা কেন্ত্রীকীয় শক্তি 
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সথস্ধে গবেষণায় মগ্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে 
১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী স্যাডউইক কতৃক নিউট্রন 

নামক মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণুর 
গঠন সম্বন্ধে তখন মোটামুটি স্পষ্ট ধারণ! গড়ে 
উঠেছে যে, কোন পরমাণু একটি কেন্দ্রক ও 

ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইলেকট্রনগুলি 
কেন্ত্রকের চতুর্ণিকে ঘূর্ণায়মান। কেন্দ্রক আবার 
প্রোটন ও নিউট্টনের দ্বারা গঠিত এবং প্রোটনের 

মেসন ১৪4 

কিরূপে স্থায়ীভাবে অবস্থীন করে? সাধারণ তড়িৎ- 

চু্ধকীয় স্ত্রান্যায়ী প্রোটনগুণির একই তড়িতা- 
বেশের দরুণ বিকধিত হয়ে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে 

যাওয়া উচিত। উপরস্ত বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা 

নিউউনও অন্তান্ত কণিক1 ইলেকট্রন বা প্রোটনের 

ছারা আকাধত বা বিকষিত না হয়ে কোন এক 

শর্তির বলে কেন্দ্রক-এ অবস্থান করে থাকে। 

বিজ্ঞানী ইউকাঁওয়া এই সকল জটিল প্রশ্নের 

7 
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পিসি 

ডাঃ হিদেকী ইউকাওয়া 

সংখ্যা ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান। 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর-কেন্দ্রকে বিভিন্ন 
ংখ্যক প্রোটন থাকে। ইলেকট্রন ও প্রোটন 

যথাক্রমে সমপরিমাণ খণাত্ক ও ধনাত্মক তড়িৎ 
যুক্ত। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে--একটা 
কেজক-এ ছুই বা ততোধিক একই তড়িৎযুক্ত প্রোটন 

এক উপযুক্ত ব্যাখ্যা নিধর্ণরণ করলেন, তাঁর নব 
আবিষ্কৃত বেন্দ্রীন-শ।তর সাহায্যে । ভিনি দেখালেন 

যে, কোন পরমাণুর কেন্রক-এ প্রোটন ও নিউটনের 

মধ্যে তড়িৎ-চুহ্বকীয় শক্তি ছাড়া বেন্দ্রীন-শক্তি 
নামক এক বিশেষ প্রকারের শক্তি কাজ বরে 

€েজ্কম্এর মধ্য সিত এক অতি অল্প দুরত্ের সীমার 



১৪৮ 

মধ্যে (প্রায় ১০-১৩ সের্টিমিটার)। এই অল্প 

দূরত্বের সীমার মধ্যে একই তড়িত1বেশের ছুই বা 
ততোধিক কণিকার মধ্যে বিকর্ষণ অপেক্ষ। উপরি- 

উক্ত কেন্দ্রীন শক্তির বলে তার! পরম্পর অণ্ধক 

আকধিত হয়। কিন্তু এ সীমার পরেই কেন্দ্রীন 

শৃক্তি খুব তাড়াতাড়ি কমে যাম এবং ২ থেকে 

৩১৯১০-১৩ সেট্টিমিটার দূরে সে শক্তি প্রাযম একে- 
বারেই থাকে না। 

ইউকাওয়। গাণিতিক শ্ুত্রের মাধ্যমে আরও 

দেখালেন যে, কেন্দ্রক-এর মধ্যস্থিত প্রোটন-প্রোটন, 

নিউট্রন-শিউট্রন ও প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে একটা 

বিশেষ প্রকার ভারী কণিকার সাহায্যে পরস্পরের 

মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং এই 

ভারী কণিকার ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২৭০ 

গুণ। এই কণিকা ধনাত্মক ব!ঝণাম্মক তড়িৎমুক্ত 

হয়ে থাকে এবং এই তড়িতাঁবেশ প্রোটনের সম- 

পরিমাণ। তাছাড়া এই কণিকা বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষও 

হতে পারে। ইউকাওয়া এই ভ।রী কণিকার নাম 

দিলেন হেভি-ফটোন বামেমন। স্থায়ী কেন্দ্রকের 

ব্যাখা। করতে গিয়ে ইউকাওয়া দেখালেন যে, 

কেন্ত্রকের একট! ধনাত্মক প্রোটন একটা ধনাত্মক 

মেনন উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কনসারভেপন 

অব চার্জ ব। তড়িতাবেশের নিত্যতা স্ুত্রানুযায়ী 

প্লোটনটি একটি নিউউ্রনে পরিণত হয়। এই সময়ে 

কেন্দ্রকম্থ একটি নিউট্রন সগ্যোৎপন্ন ধনাত্মক 

মেসনটিকে শোষণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি 

ধনাত্মক প্রোটনে পরিণত হয়। এর ফলে কেক্দ্রক-এ 

প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্য। পূর্বের অন্ুূপই থেকে 

যায়। ঠিক একই গ্রক্রিস্বায় খণাত্বক মেসন 
দ্বারাও শক্তির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। একটি 

নিউট্রন একটি ধণাত্ব্ক মেদ্ন নির্গত বরে একটি 
প্রোটনে পরিণত হয় এবং কেন্দ্রকস্থ একটি প্রোটন 
এ খণাত্মক মেপনটিকে শোষণ করে একটি নিউট্রনে 
পরিণত হয়। আবার প্রোটন-প্রে।টন, নিউউ্রন- 

নিউট্রনের মধ্যে বিদ্)ৎ-নিরপেক্ষ মেননের সাহাঁষ্যে 

গান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

শক্ির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এইভাবে 

কেন্দ্রকস্থ প্রোটন ও নিউট্টনগুপ্র মধ্যে অনবরত 

ভাবী কণিকা] মেসনের মাধ্যমে শংকর আদাঁন- 

প্রদানের দরুণ প্রোটন ও নিউট্রন সহযোগে পর্মীণু- 

কেন্দ্রক স্থামীভাঁবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। 

পূর্বে যে মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত 

অতিভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন কণিকার কথা উ-্থ 

কর] হয়েছে সেটি যে ইলেকট্রন, প্রন বা ফান 

নয় তা এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে বিভিন্ন 

গাণিতিক স্থত্র ও পরীক্ষার মাধ্যমে । এখন 

কণিকাটি ইউকাওয়! বণিত কণিকার সমভরসম্পন্ন, 

অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রায় ২০০ গুণ ভর্সম্পন্ন কশিকা 

বলে ধারণা করা হতে লীগলো। দেখা গেছে, কোন 

তড়িতাবি্ই কণিকার বিকিরণের দরুণ শক্তির ক্ষয় 

প্রাঞ্চি কণিকাটির ভরের ৪ বর্গফলের ব্যস্ত- 

নী 
1) এ 

স্থতরাঁং এই থেকে বোঝা যায় ষে, একটি সাধারণ 

ইলেকট্রনের শক্তির ব্যয় বিকিরণের দরুণ যতখানি 

হবে, তার তুলনায় উপরিউক্ত ভারী কণিকাঁর শক্তি- 
ব্যয় কয়েক লক্ষ গুণ কম হবে-যার জন্টে প্রপাত- 

বর্ষণেরও সৃষ্টি হবে না, অর্থাৎ আয়নীকরণের দরুণ 

শক্তি-ব্যয়ের তুলনায় এতই কম হবে যে, তাকে অতি 
ন্গণ্যরূপে বাদ দেওয়। যেতে পারে। সেজন্যে ভাবী 

কণিকা কোন বস্তর মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার 

শক্তিব্যয় প্রধানতঃ আয়নীকরণের দরুণ হয়। 

আবার কণিকার বেগ অত্যন্ত বেশী হলে তার 

আয়নীকরণের দরুণ শক্কিব্যয়ও কম হ্য়। অতএব 

যে কণিকা কয়েক মিটার পুরু মীসপার পাত. তেদ 

করতে সক্ষম, সেটি যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও 

ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশ করেক গুণ ভারী হবে 
-সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 

এখন এই কাঁণকার সঠিক ভর কত, তা নির্ণয় 
করবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ক্যালিফোণিস়া 

ইন্িটিউছ অব টেক্নোলজিতে আ]াগারমন ও 

অনুপাতে কমে যায় [01০ - 



মার্, ১৯৫৪ ] 

নেদারমেয়ার এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বী ও 

ইাতেনলন নামক বিজ্ঞানীরা স্ব স্ব প্রচেষ্টায় 

প্রা একই সময়ে এই ভারী কণিকাঁর ভর নিণয় 

বরেন। কোঁন তড়িতাঁবি্ই কণিকার মোমেণ্টাম 

বাঁ ভরবেগ এবং বেগ নির্ণয় করা গেলে তার ভর 

নির্ধারণ করা যায়। আগারপন, নেদারমেয়ার 

প্রমুখ বিজ্ঞাপীরা একটি মেঘকক্ষকে শক্তিশালী 
চষ্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করে আপতিত ভাগী 
কণিকার আলোকচিন্ত্র গ্রহণ করেন। তারা 

আলোকচিত্রে অঙ্কিত কণিকা-রেখার কারভেচার 

বা বক্রতার পরিমাণ এবং আয়নীকরণের হার 

নির্ণয় করেন। এই থেকে কণিকার ভর শির্ণয় 

করে দেখ! গেল, তা ইলেকট্রনের ভরের ১০০ থেকে 

২০০ গুণ, অর্থাৎ ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী, কিন্তু 

প্রোটন অপেক্ষা হাল্কা। তখন এই কণিকার 
নাম দেওয়া হলো মেসোউ্রন বা মেন, অর্থাৎ 

মাঝামাঝি ভরবিশিষ্ট এক কণিকা। 

মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্গত মেদন নামক এই 
মৌপিক কণিকার আবিষ্কারের পর বিভিন্ন দেশের 
বিজ্ঞানীরা কণিকাটি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। 
পারমাণ[বক বিজ্ঞানে কেন্দ্রকের অন্তনিহিত শক্তির 

অজ্ঞাত রহস্তের অন্তরালে মেপনের ভূমিকা যে 

অন্যতম, এই আশা বিজ্ঞানীদের উৎদাহিত করে 
তোলে । এর ফলে মেসনের বিভিন্ন ধর্ম, আয়ুক্ষাল, 

প্রকার ভেদ ইত্যাদি অনেক কিছু পর পর আবিষ্কৃত 

হতে থাকে। 

মেসন এক অস্থায়ী কণিকা । এক সেকেণ্ডের 

কয়েক লক্ষ ভাঁগ পরে এটি একটি ইলেকট্রন বা 

পঁজট্রনে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে মেঘকক্ষে 

মেসনের অনেকগুলি আলোক চিত্র গ্রহণ করে অঙ্কিত 

কণিকা-রেখা পরীক্ষা! কর হয়। পরীক্ষান্তে বেশ 

স্থম্পষ্ট বোঝা যায় যে, মেঘকক্ষের যেখানে মেলন 

কণিকার রেখাটি শেষ হয়েছে সেখানে বেখাটি বেশ 

প্রশস্ত হয়েছে । এই শেষ অংশ থেকে অপর একটি 

অপেক্ষাকৃত সক্ষ ও একেবারে খন্জুবেখা বেগিয়ে 

মেসন ১৪৪, 

এফেছে-ষেটি ইলেকট্রন বা পজিউন দ্বার! উৎপর 
হয়েছে, অর্থাৎ মেপনটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা 
তড়িতাবিষ্ই কণিক1 ইলেকট্রন বা পভিউ্রনে পরিণত 
হয়েছে। এই শ্পরক্রিয়ায় মেসনের স্থিতি-ভর বা 
'রেষ্ট মাস” কমে যাওয়ার দরুণ প্রচণ্ড শক্তি সঙ্গে 

সঙ্গে উতৎ্পন্ন হয় এবং সেই শক্তি প্রায় আলোকের 

গতিসম্পন্ন হয়ে নয় উ্রনো নামক আর একটি অতি 

হাল্ক1 কণিকাঁয় পরিণত হয়। 

শক্তিশালী চুদ্ধকক্ষেত্রে স্থাপিত মেঘবক্ষে 

মেসনের আলোকচিত্র নিয়ে দেখা গেছে, মেসন 

ধনাত্মক বা খণাত্মক তড়িত্যুক্ত হতে পারে। 

তড়িতাবেশের নিত্যতা স্থত্র অনুযায়ী সেই কারণে 
একটি খনাত্মক মেসন তার অল্প আমুঞ্ধাল পরে 

একটি ইলেকট্রনে এবং একটি ধনাত্মক মেদন একটি 

পজিউ্রনে পরিণত হয়। 

মেসনের গড় আয়ুষ্কাল নির্ণয় করবার বিভিন 

পন্থ! অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কোন মৌলিক 

কণিকার গড় আযুক্ষীল কথাটির অর্থ, এ প্রকার 

কণিক] হাঁল্ক1 কণিক|তে রূপাস্তরিত হওয়ার পূর্বে 
গড়ে তার সময় কত লাগে; তা বোঝায়। সাধা+ণতঃ 

অস্থায়ী মৌলিক কণিকার গড় আমাল অতি অল্প 
এবং সে জন্যে এটি নির্ণয় করাও বেশ কঠিন। কতক- 
গুল গাইগার-মুলার কাউণ্টারকে বয়েম্সিডে্স ও 
আযান্টিকয়েশ্সিডেম্ন সারকিট অনুযায়ী স্থাপন বরে 

হুদ্ল যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মেননের গড় আয়ুধাল 

নির্ণ্ করা ঘেতে পারে। বর্তমানে এক বিশেষ 

ধরণের লিকুইভ সির্টিলেটর ও ফটোমাপ্টপ্রায়ারের 

সাহাধ্য গ্রহণ করে একই সঙ্গে পাই-মেসন ও 

মিউ-মেদনের গড় আযুক্ষালের পরিমাণ সঠিকভাবে 

নির্ণয় কর! সম্ভব হয়েছে । | ৃ্ 

বর্তমানকালে কোন তড়িতাবি& কণিকার 
অন্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয়ে ফটোগ্রাফিক ইমাললন 

বা অবদ্রবের দান অন্ততম। কোন তড়িতাবিষ্ট 

কণিকা যদি ফটো গ্রাফিক ইমালননের অসংখ্য ক্ষ 
ক্র গ্রেন বা কণার মধ্য দিয়ে যায় তাহলে গেটটি 
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ডেডেলপ করবার পর দেখা যায়, পথিমধ্যস্থ গ্রেন- 

গুপি কালো-বর্ণ ধারণ করেছে, অর্থাৎ কণিকার পথি- 

মধ্যস্থ ইমালসনের অণু-পরমাণুগুলি আয়নিত হয়েছে। 
এইভাবে আলোক চিত্রে কণিকা-সৃষ্ট একটি সুম্প 

রেখা অঙ্কিত হয়ে থাকে । বিভিন্ন প্রকার কণিকা 

বিভিন্ন প্রকার রেখা হ্প্টি করে। তবে ইমালসনে 

এই সব রেখার দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অল্প এবং সেজন্তে 

শক্তিশালী অগুবীক্ষণ যন্ধের সাহাধ্যে কণিকা-বরেখা 

পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ার 

জ্ঞান ও বিগ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

সম্পূর্ণ রেখ! থেকে তার শক্তি এবং প্রতি একক 

দৈর্ঘ্যে কালো হয়ে যাওয়া গ্রেনের সংখ্যা থেকে 

গতিবেগ নির্ণয় করা ষায়। একটি গতিশীল কণিকা 

ক্রমশঃ শক্তি ক্ষয় করে, অর্থাৎ তার বেগও কমে 

যাঁয়। যতবেগ কমেযায় তত কণিকার আয়নী- 

করণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বেশী সংখ্যক 

গ্রেন কালো বর্ণের হয়ে যায়। এইভাবে কণিকার 

ভর নির্ণয় করা হয়ে থাকে । বর্তমানে এই ফটো- 

গ্রাফিক ইমালসনের প্রচুর উন্নতিসাধন করা হয়েছে, 

অধ্যাপক মি. এফ. পাওয়েল 

কয়েকটি বিশেষ সুবিধা হইলো এই যে, একই প্লেটে 

অসংখ্য সম্পূর্ণ রেখ] অস্কিত হতে পারে। অতি শত্তি- 
শালী কণিকার দৈর্ঘ্য মেঘকক্ষ অপেন্স! ফটোগ্রাফিক 

ইমালসন ভালক্পে নির্দেশ করতে পারে। তাছাড়া 

এফটি গ্লেটকে অধিক সময়ব্যাপী পরীন্ষা-কার্ধে 

নিয়োগ করে ফোন কণিকার উৎপত্তি থেকে তার 

বিভিন্ন কবপাত্তরঙ গ্লেটে ধরা পড়ে। একটি কণিকার 

যার ফলে বিভিন্ন নতুন কণিকার অন্তিত্বের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। 

১৯৪৭ লালে বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী সি. এফ, 
পাওয়েল এক বিশেষ ধরণের ফটো গ্রাফিক ইমালসন 
প্রস্তুত করে তাতে মেসন-রেখা নিয়ে গবেষণা 

করছিলেন। তিনি এক সময় লক্ষ্য করেন যে, 

ক্রমশঃ গুশত্ত হয়ে ফাঁওয়া একটি অচুভূমিক রেখা 



মার্চ, ১৯৫৯ ] মেসন ১৫১ 

যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আর একটি পাওয়েল বু পরীক্ষা করে দেখজেন যে, দ্বিতীয় 
নতুন ভিন্ন সরু রেখা বেরিয়ে এসেছে এবং রেখাটি রেখাটির দৈর্ঘ্য সব সময়েই সমান থাকে, অর্থাৎ এমন 

ফটো গ্রাফিক প্লেটেই শেষ হয়েছে। উপরন্ত দ্বিতীয় এক কণিকা ছারা সেটি স্থট) যার শক্তি সর্বদাই সমান 

বি 

পাই-মেসনের মিউ-মেসন ও ইলে্রনে রূপাত্তর ( ফটোপ্লেটে গৃহীত )। 

রেখার শেষ থেকে আর একটি রেখাও বের হয়েছে (প্রায় ৪ মি. ই, ভো. )। আবার, যেহেতু 
ষেটি ইলেকট্রন বা পজিউন ঘার1 অস্কিত। বিজ্ঞানী কণিকা-রেখার 'থিকনেস' বা ঘনত্ব প্রাথমিকভাবে 
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কণিকার ভরের উপর নির্ভরশীল, স্থতরাঁং দ্বিতীয় 

রেখাটি যে কণিক! দ্বারা স্যষ্ট তার ভর প্রথম রেখার 

কণিকার ভর অপেক্ষ! কম। প্রথম ছুটি রেখা 

থেকে কণিক! ছুটির শক্তি ও বেগ নির্ণয় করে তাদের 

ভর নির্ণয় কর| হলো। দেখা গেল, প্রথম কণিকার 

ভর ইন্জেকট্রনের ভবের ২৭৬ গুণ এবং দ্বিতীয় 
কণিকাটির ভর পূর্বোক্ত মিউ-মেপনের সমান, অর্থাৎ 
ইলেকট্রনের ভরের ২১২ গুণ। প্রথমোক্ত কণিকার 

নাম দেওয়া হলো পাই-মেঘন। পাই-মেঘন তার 

অল্প আমুষাল (২:৬১৫১*-৮ সেকেগু) পরে নিউ- 

মেসনে পরিণত হয়। কিন্ত ভরবেগের নিত্যতা 

সুত্র অচ্ুযায়ী মিউ-মেপনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 

হ|ল্কা কণিকা বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ড হয়। এই 

কণিকা বিদ্যুতৎ-নিরপেক্ষ, স্থতরাং সেটি ফটো গ্রাফিক 

ইমালমনে কোন রেখা অঙ্কিত করে না। এই 

কণিকার নাম নয়টিনে।। আবার ইমাললনে 
যেখানে দ্বিতীয়, অর্থাৎ মিউ-মেসন রেখা শেষ 

হয়েছে সেখান থেকে আর একটি রেখা বের হয়েছে 

দেটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন কতৃক অস্কিত। 

প্রমাণিত হয়েছে যে, মিউ-মেসন একটি ইলেকট্রন 

বা পজিউন ও ছুটি নয়টি নোতে পরিণত হয়। 

১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী গার্ডনার ও ল্যাটেস 

সর্বপ্রথম কত্রিম উপায়ে পাই-মেসন উৎপন্ন করতে 

সক্ষম হন। আল্ষা-কণিকাকে পিনক্রোনাইক্লোট্রন 

যঙ্ত্রের দ্বারা ৩০০ মি. ই. ভো.-এরও অধিক শক্তি- 

সম্পন্ন করে বেরিলিয়াম, কার্বন, কপার, ইউরেনিয়াম 

প্রভৃতিকে আঘাত করলে পাই-মেনন উৎপন্ন হয়। 

আল্ফা-কণিকার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেসনের 

সংখ্যাও বুদ্ধি পেতে থাকে, দেখা যায়। চুম্বক- 
ক্ষেত্রে এই মেদনের বন্রতার দিক ও গতিপথের 

পরিমাপ নির্ণয় করে মেলনের তড়িতাবেশ ও ভর 

নির্ণয় করা সম্ভব । দেখা গেছে, পাই-মেসন ধনাত্মক 
ও খণাত্ক ভড়িৎযুক্ত হয়ে থাকে এবং তার! 

প্রত্যেকেই ইলেকট্রনের ২৭৬ গুণ ভরসম্পন্ন। 
উপরস্ত অধুনা নিউট্রাল পাই-মেপনের অস্তিত্বের 

ভন ও বিজ্ঞ [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

সন্ধানও পাওয়। গেছে। এরা বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ, 

স্থতরাং তাদর আয়নীকরণের ক্ষমতা না থাকায় 

ফটোগ্রাফিক ইমালদনে কোন রেখা অঙ্কিত করে 

না-সে জন্যে অন্য একপ্রকারে এদের অশ্তিত্ব নির্ণয় 

করা হয়ে থাকে। নিউট্র্যাল পাই-মেসনের ভর 

ইল্সেকট্রনের ২৬৪ গুণ (অর্থাৎ সাধারণ পাই- 
মেসনের কিছু কম) এবং এটি অল্প আযুফাল 

(৩১৮১০-১৪ সেকেও্ড) পরে প্রায় ১০০ মি. ই, 

ভো. শক্তিপম্পন্ন গাম! কোয়াণ্টাতে পরিণত হয়। 

পাই-মেদন আবিষ্কারের পর এই সন্বদ্ধে আরও 

উন্নত ধরণের গব্েণা চলতে থাকে । বিজ্ঞানী 

পাওয়েল ও অচিয়ালিনি ফটোগ্রাফিক ইমালমনে 

পাঁই-মেসনের রেখা পরীক্ষাকালীন একটি বিচিত্র 

ব্ষিয় লক্ষ্য করেন। তারা দেখেন যে, কয়েকটি 

ক্ষেত্রে পাই-মেসন রেখ! যেখানে শেষ হয়েছে, সেই 

বিন্দু থেকে কয়েকটি প্রোটন ও আল্ফা-কণিকার 

রেখ। বের হয়েছে । এই থেকে তারা স্থির করেন | 

যে, পাই-মেলন প্রচণ্ড শক্তি সহযোগে ইমালসনের 

কেন্দক ভেদ করে কেজ্রকটি ভেঙে দেয় এবং তখন 

কেন্দ্রকন্থ প্রোটন, নিউট্রন (নিউট্রন বিছ্যুং 

নিরপেক্ষ হওয়ার ফলে তার রেখা অঙ্কিত হয় না) 

ও আল্ফা-কণিক নিক্ষিপ্ত হয় চতু্দিকে-যেন 

মনে হয়, একটি তারকার স্থষ্টি হয়েছে । এই প্রক্রি- 

যাকে বলে নিনিউক্রিমার এক্সপ্লোনন' বা কেন্দত্রকের 

বিস্ফোরণ। এই প্রক্রিয়ার ফলে কার্বন, নাইট্রো- 

জেন, অক্সিজেন প্রভৃতি পরমাণুর কেন্ত্রক পাই- 

মেসন কতৃক সম্পূর্ণবূপে ভেঙে ষায়। এই সম্বন্ধে 
আরও গব্ষেণার পর তাঁরা দেখালেন যে, পাই- 
মেসন সক্রিগ্রকেন্দ্রীন কণিকা বা নিউক্লিগার 

আর্কিভ পারটিকৃল। ধীর ও দ্রুত বেগসম্পন্ 

পাই-মেনন ভিন্নর্ূপে কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটায়। 

দেখা গেছে, এরূপ কেন্দ্রকে রূপান্তর ঘটাতে বেশী 

সক্ষম খণাত্মক পাই-মেসন, কারণ খণাত্মক পাই- 
মেনন ধনাত্মক কেন্দ্রুক কতৃক আকধিত হয়। 

সে জন্তে ধীর গতিসম্পন্ন খণাত্বক পাই-মেলনও 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

কেন্দ্রক ভেদ করে ভাকে ভাঙতে সক্ষম। কিন্ত 

ধনাত্মক পাই-যেসন কেন্দ্রক কতৃক বিকধিত হয় 

সুতরাং কেন্দ্রক ভেদ করতে তার প্রচণ্ড শক্তির 

প্রয়োজন হয়। সেজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য 
কর! গেছে যে, ধনাআ্সক অপেক্ষা খণাত্বুক পাই- 
মেসন কতৃক পরমাণু কেন্্রকের বিস্ফোরণ ঘটে 

থাকে। 

পাই-মেসন যেমন কেন্দ্রকের ব্ূপান্তর ঘটাতে 

সক্ষম, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মির অস্তর্গত অতি 

শক্তিশালী প্রোটন, আল্ফ।-কণিকা প্রভৃতির দ্বারা 

বিভিন্ন পরমাণুর ভাগী ও হাল্ক] কেন্দ্রকও ভেঙে 
যায় এবং কেন্দ্রক থেকে অগ্তান্ত কণিকার সঙ্গে 

পাই-মেননও নির্গত হতে দেখা যায়। কিন্তু মিউ- 

মেসন কেন্দ্রকের রূপান্তর সাধনে একবারেই সমর্থ 

নয় বললেই হয়। অতি শক্তিশালী মহাজাগতিক 

কণিকার দ্বারা কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাই- 

মেনন উৎপন্ন হতে দেখা গেছে; কিন্তু মিউ-মেসন 

উৎপন্ন হতে দেখাযায় ন। | সে জন্যে মিউ-মেসনকে 

নিক্ষিয় কেন্দ্রীন কণিক] বা নিউক্রিঘ়ার ইনআযাকৃটিভ 

পারটিক্ল্ বলা হয়। 

পাঁওয়েল, অচিয়ালিনি ও অন্ান্ত বিজ্ঞানীদের 
অক্লান্ত গণ্ষেণার ফলে পাই-মেসন, মিউ-মেপন 

অপেক্ষা আরও কয়েকটি ভারী মেসন আবিষ্কিত 

হয়েছে। এই নব ভারী-মেলন খুবই অস্থায়ী 
এবং অল্প আমুক্ষ'ল পরেই পাই-মেঘন, মিউ-মেপন, 

ইপেক্টন ও পজিট্রনে পরিণত হয়। আধুনিক কালে 
আবিষ্কৃত কয়েকটি এমনি ভারী মেপন সম্বন্ধে সামান্য 
বিবরণ এখানে দেওয়া হলো। 

(১) থিটামেলন--এটি ইলেকট্রনের প্রায় ৮০০ 

গুণ ভরবিশিষ্ট। এটি নিউট্র্যাল বা ধনাত্মক বা 

ঝণথাত্রক তণ্ডত্যুক্ত হয়ে থাকে এবং অল্প আয়ুক্কাল 

( ১০-১* সেকেও্ড) পরেই পাই-মেননে পরিণত 

হয়। 

(২) কে-মেদন--এটি ইলেকট্রনের ভরের প্রায় 
১২৫০ গুণ এবং উভয় প্রকার তড়িৎত্যুক্ত হয়ে 

মেসন ১৫৩ 

থাকে। অল্প আযঘুক্াল ( --১*-৯ সেকেওড) পগ্গে 
এটি পাই-মেলন ও নিউট্র্যাল থিটা-মেসনে পরিণত 
হয়। 

(৩) ট-মেলন--ইলেকট্রনের ৯৭* গুণ ভর- 

বিশিষ্ট। উভয় প্রকার তড়িৎ-যুক্ত হয়ে থাকে এবং 
অল্ন আয়ুফাল ( ১০-৮ সেকেড) পরে পাই- 
মেলনে পগিণত হয়। 

(৪) কাগ্না-মেঘন--ইলেকট্রনের প্রায় ১২৫৯ 

গুণ ভরসম্পন্ন এবং খণাত্বক বা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ক 

হয়ে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাপঙ্গিক হবে না ষে, 

বিভিন্ন প্রকার মেসনের গ্যায় (যাদের ভর ইলেকট্রন 
ও প্রোটনের মধ্াযবততা) ইলেকট্রনের ১৮৩৬ ও 
৩৬৭২ ভরসম্পন্ন যথাক্রমে প্রোটন ও ভয়টেরনের 

মধাবতাঁ ভরবিশিষ্ট হাইপারন নামক আর এক 

শ্রেণীর ভারী কণিকার সন্ধানও পাওয়া গেছে। 

এদের প্রকার অন্যায়ী অনেক সময় ল্যাম্ভ|। ও 
ওমেগা! কণিকা বল। হয়ে থাকে । হাইপারনও 

খুব অস্থায়ী কণিকা এবং অল্প আযু্ধাল ( ৮১০১৭ 

সেকেও্ড) পরে এটি একটি প্রোটন বা নিউট্রন ও 

একটি পাই-মেসনে পরিণত হয়। 

পূর্বোক্ত মকল বিষয় খিবেচনা করে এখন বলা 

যেতে পারে ষে, মেদন প্রাথমিক মহাজাগতিক 

রশ্মির অন্তর্গত নয়। প্রাথমিক মহাজাগতিক 

রশ্মি প্রধানতঃ প্রোটন, আল্ফাকণিকা দ্বারা 

গঠিত। এছাঁড়! আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থের 

ভারী কেন্দ্কও গ্রাথমিক রশ্মিতে দেখা দেখা যাঁয়। 

এই সব প্রোটন, ভারী কেন্দ্রক প্রভৃতি পৃথিবীর 

বাযুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুমগ্ুলস্থ বিভিন্ন পরমাণুর 

কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘধিত হয় এবং তাঁর ফলে 

কেন্দ্রকগুলির বিস্ফোরণ ঘটে থাকে । কেন্দ্রকের এই 

বিস্ফোরণের দরুণ পুনরাঁয় প্রোটন, আল্ফ1-কণিকা, 

ভারী মেসন, হাইপারন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

আবার এই নকল নবোৎপন্ন কণিকা নতুন নতুন 

পরমাণু-কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। 



১৫৪ 

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া চঙ্গতে থাকে। 

কেন্দ্রকের বিস্ফোরণের দরুণ যে সব ভাবী মেসন 

উৎপন্ন হয় তারা আবার পাই-মেসন, মিউ-মেসন ও 

পরে ইলেকট্রন, পঞ্জি্রন প্রভৃতিতে পরিণত হয়। 

পরীক্ষাস্তে দেখা গেছে, সমুদ্রতলে মহাজাগতিক 

রশ্মির গ্রার শতকরা ৭* ভাগ হলে! মেসন। আবার 

মেসন তার অতি অগ্ন আযুফ্কালের জন্যে বাতাসের 

মধ্য দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে ন|। অতএব 

এই থেকেও ধারণা করা ঘায় ষে, মেনন প্রাথমিক 

মহাজ।গতিক রশ্মির অন্র্গত নয়, পৃথিবীর বাযু- 

মগ্ডলের পারমাণবিক কেন্দ্রক থেকে মেস্ন সি 

হয়ে খাকে। 

মেন ও হাইপারন সম্বন্ধে অনেক বিষয় আছে, 

এভাবে 

ঃ শ মি 

৩ 

চাস ক 

সি 

যুক্তরাষ্ট্রের নূতন ধরণের বিমান, ভারটোল-৭৬। এই বিমানের ভাঁনা ছুটি হেলানো। ভারটোল-৭৬ 

হেপিকপটারের ন্যাস়্ ওঠা-নীমা ক৭তে পারে এবং এর গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০ মাইল। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 

ধা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে 

বিজ্ঞানাগারে প্রোটনকে ত্বরক যন্ত্রের সাহাষ্য 

কয়েক কোটি ইলেকট্রন ভোন্টের শক্তিসম্পন্ন করে 

এদের কৃত্রিমভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থষ্ট করা যাবে 

এবং তখন এদের বিভিন্ন ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু 

অজ্ঞাত বিষয় উদঘাটিত হবে। উপরন্ত কেন্দ্রীন 

শক্তির সঙ্গে মেদনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ বলে 

বিজ্ঞানীদের ধারণা । থে কেন্দ্রীন শক্তি সম্বন্ধে 

জটিল ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের 

নিকট মায়াজাল স্থষ্টি করে আছে, মেনন সম্পকিত 

অনািষ্কৃত উন্নত তথ্যসমূহ অদুর ভবিঘ্যতেই হয়তো 

তাকে দূরীভূত করতে সক্ষম হবে। 
০ ০৮১০০ ৮৮ সাশসপ্পীশপিকিপাগ পিপিপি কি পা পাপা জীপ ৯ ৩৩ জী 
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আলোকের চাপ 

জ্ীঅনিমেষ চক্রব্ভা 

আলো কোন বস্তুর উপর পড়লে সেখানে একট 

চাঁপ দেয়। সাধারণতঃ এটা আমরা বুঝতে পারি 

না, কারণ এই চাঁপের পরিমাণ খুবই কম। দশ লক্ষ 

ফানলাইটের আলে! এক সঙ্গে যেধাকাট] দেবে, 

তা বড় জোর একটা ডাক টিকিটের ওজন ঠেকিয়ে 

রাখতে পারবে। 

গত শতাব্দীর শেষপাদে বিভিন্ন পনীক্ষায় 

আলোকের তরঙ্গবাদ নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। 

পুকুরে স্থির জলের উপর এক টুকরা টিল ছুড়লে 

যে তরঙ্গের স্থট্টি হয় তার সঙ্গে আমরা সবাই 
পরিচিত। এই ঢেউ উ্চু-নীচু লয়ে চারদিকে 
চক্রাকাঁরে ছড়িয়ে পড়লেও এর সঙ্গে এক বিন্দু 

জলও কিন্তু এগিয়ে যাঁয় না। এটা প্রমাণ করবার 

জন্যে এক টুকৃরা কর্ক এই ঢেউয়ের উপর ছেড়ে দিলে 

দেখা যাবে--তরঙ্গের তালে তালে কর্কটি ওঠা-নামা 

করছে বটে, কিন্তু ঠায় এক জায়গায় দাড়িয়ে, 

ঢেউয়ের সঙ্গে একটুকুও না এগিয়ে। জেনে রাখা 

দরকার, একটি তরঙ্গের শীর্ষ থেকে নিকটতম 

আরেকটি শীর্ষের দৃরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। 
আলোর তরঙ্গবাদের ব্তব্য হলো এই যে, 

আলো শক্তির অন্থরূপ তরঙ্গ ছাড় আর কিছুই 

নয়। কিন্তু তরঙের অগ্রগতির জন্তে প্রয়োজন 

একটি মাধ্যম বা মিডিয়ামের--পুকুরে যেমন জল। 

আলোকরশ্যি সম্পূর্ণ বাযুশূন্য জায়গা দিয়েও অনায়াসে 

চলে যায়। বিজ্ঞানীরা তাই কল্পনা করে নিলেন-- 

নিখিল বিশ্ব জুড়ে রয়েছে এক অদৃশ্য মাধ্যম; 

এর নাম দেওয়া হলো ঈখাঁর | কাজেই তরঙ্র-তত্ব 

অন্থদারে আলোক এই সর্বব্যাপী ঈথার-সমুদ্রে 

শক্তির ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোকের 

উংদ থেকে এই ঢেউগুলি চক্রাকারে দিকে দিকে 

ছড়িয়ে পড়ে। 

শক্তির এই তবঙ্গ গুলি নানা আকারের হতে 

পাঁরে। খুব বড়, যেমন--বেতার তরঙ্গ (তরঙগ-দৈর্ঘ। 

দশ থেকে কয়েক শত মিটার পর্ধন্ত) কিংবা খুব 

ছোট, যেমন--এক্স-রে ( তরঙলগ-দৈর্ঘয ১০-৬ থেকে 

১০-৮ সেঃ মিঃ), তেজক্ছিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত 

গামারশি ( তরঙ্গ-টর্ঘ্য ১০-৮-১০-১* সেঃ মিঃ), 

মহাজাগতিক রশ্মি ( তরঙ্গ-টর্ঘয ১*-১*-১০-১৩ 

সেঃ মিঃ)। এই বিরাট সীমানার মধ্যে একটা 

অতি ক্ষুদ্র অংশ (যার তরঙ্গ-টৈর্ঘ্য ৪০*০ থেকে 

৮০০০ 4৯) (১০০১০-৮ সেঃ মিঃ) আমাদের 
চোখের রেটিনাতে সাঁড়া জাগাতে পারে। এই 
ংশটাঁকেই সাধারণতঃ আমরা আলোক বলে 

থাকি। ৪০০০ থেকে ৮০০৭ &-এর মধ্যেই আবার 
লুকিয়ে আছে ইন্দ্রধন্ুর অতি পরিচিত সাতটি রং। 
এক প্রান্তে বেগুনী অন্ত প্রান্তে লাল। বেগুনীর 

মীমানা ডিঙ্গিয়ে, অর্থাৎ ৪০০* £৯-এর নীচে অতি 
বেগুনী এবং নামতে নামতে শেষে আলবে রঞ্চেন 

রশ্মি, গামারশ্মি ও মহাজাগতিক রশ্মি। লালের 

সীমারেখা (৮০০* 4) থেকে উজান বেছে 
অবলোহিতের (17258 060) দেশ ছাড়িয়ে 

আরও এগিয়ে চললে তাঁপ-তরঙ্গ, রেডার-তরঙ, 

টেলিভিনন-তরঙ্গ--অবশেষে বেতার-তরঙলের দেখা 

মিলবে । কাজেই গামারশ্ি, বেতার-তরঙগ, 

অবলোহিত কিংবা অতিবেগুনী রশ্মি যাই হোক 

না কেন, এগুলির সঙ্গে আমাদের তথাকথিত 

আলোকের তরঙগ-দৈর্ধ্য ছাড়া মূলতঃ আর কোনই 
প্রভেদ নেই। ঈথারের মধ্য দিয়ে এর প্রত্যেকে 
একই গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০* মাইল 
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অথবা ৩১৫ ১০১৯ সেঃ মিঃ) এগিয়ে চলে। কাজেই 

আলোকের চাপ, এই কথার মধ্যে আলোক কথাটা 

অনেক বিভ্ূত অর্থে ধরতে হবে। ইংরেজীতে 

চ:৪0190107,-এর যা ম।নে, সেই অর্থে । 
১৮৭৩ সালে বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সা- 

ওয়েল দেখালেন যে, তরঙ্গ-তত্ব থেকে আলোকের 
চাপের কারণ বেশ বোঝানো যায়। এ লিয়ে এখানে 

আমরা আলোচনা করবো না, বরং আলোকের 

আধুনিক কণাবাদ (0110601%01)6015 0£1,18100) 

থেকে আলোকের চাপ সম্পকিত ব্যাখ্যাই আমরা 

অনধাবন করবার চেষ্টা করবো। 

আগে কণাবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচন। দরকার। 

এই শতকের প্রথম দিকে প্রকৃতির রাজ্যে এমন 

কতকগুলি ঘটনার বিষয় জানা গেল, যা তরঙ্গ-তব 

থেকে মোটেই বোঝানো যায় নি। প্্যাঙ্ক, আইন- 

াইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দেখালেন যে, যি আমর 

আলোককে চলমান শক্তি-কণিকার সমহি বলে ধরে 

নিই, তবে এই সব ঘটনার কারণ সহজেই বেরিয়ে 

আসে। একতাল মৌলিক পদার্থ যেমন একই 

রকমের অনসংখ্য পরমাণু দিয়ে তৈরী, তেমনি নিদি 

তরঙ্গ-টৈর্ধ্যের একটি রশ্মিও একই প্রকার অগণিত 

শক্তি-কণিকার সমবায়ে গঠিত। অবিভাজ্য এই 

শক্তি-কণিকার নাম দেওয়! হলে ফটোন। 

আগোকের তরঙ্গ-দৈধ্য যত ছোট, ফটোনের শক্তির 
মানও তত বেশী। ফটোন-তত্বের আরও একটা 

স্থবিধা হলে এই যে, এর জন্যে ঈথার-সমুদ্দের কল্পনা 

নিশ্রুয়োজন। পদার্থের টুকরা! ছুড়ে দিলে যেমন 

বায়ুশুন্য স্থানের মধ্য দিয়েও অনায়াসে ছুটে চলে, 
শক্তিকণিকা ব। ফটোনও তেমনি আলোকের 

গতিতে অনায়াসে এগিয়ে যাবে। এটা বলে বাখা 

অগ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯০৫ সালে মাইকেলসন 

ও মলি এক যুগাস্তকারী পরীক্ষায় ঈথাবের 

অনস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত কছধেন। 
এদিকে আবার আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ব 

এবং প্র্যাঙ্কের কোয়াপ্টাম তত্ব মিলিয়ে এটা দেখানো 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ওয় নংখা। 

যায় যে, টোন যদিও মূলতঃ শক্তি-কণিকা, তথাপি 
চলমান ফটোনের একট! ভর থাকতে বাধ্য। 

প্রযাঙ্কের ঞ্রবক 
পপ 

তরঙগ-দৈর্ঘয” আলোর গতি (১) 

রযাঙ্কের ধ্রবকের মান খুবই ছোট (৬৮ ১০-২৭ আর্গ- 

সেকেগড)। আলোর গতি আবার তেমনি 

বড়। কাজেই উপরের সমীকরণ থেকে স্পষ্ট দেখ! 

যাচ্ছে, ফটোনের ভরও খুব কম। 

যতই কম হোক, ভর যখন আছে তখন আলোক- 

রশ্মি, অর্থাৎ ফটো নপুণ্ধ পথের বাধার উপর আঘাত 

হাঁনবেই, চাপ দেবেই। এটাও লক্ষণীয় যে, 

তরঙ্গ-টৈর্ধ্য যত ব্ড়, ভবের মান--অতএব চাপের 

পরিমাণ ততই কম (১নং সমীকরণ দ্রষ্টব্য )। 

বেতার তরঙ্গের চাপ হবে সব চেয়ে কম, মহা- 

জাগতিক রশ্মির হবে সবচেয়ে বেশী । 

একট মজার ব্যাপার হলে।--উপরে (১) নম্বর 

সমীকরণে তরঙ্গ-র্ঘ্য কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে, 

অর্থাৎ আলোকের তরঙগবাদ মেনে নেওয়া হচ্ছে। 

অথচ এদিকে আবার আলোককে চলমান ফটোন- 

পু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । তবে কি ছুটাই 
সত্য? আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বাধ্য হয়েই 
তাই মেনে নিয়েছেন। হেমালীর মত শোনালেও 

আলোর এই ছৈত স্বভাব, গ্রকৃতির বাঁজোর অন্যতম 

প্রধান সত্য । আধুনিক পদার্থ-বিদ্ভায় এর ফলাফল ও 
সুদূরপ্রসারী । 

যাহোক, আলোর চাপের ব্যাখ্যা মোটা- 

মুটি আলোচনা করা গেল। এই চাপের অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের এসব তত্ব আবিষ্াঝের 
অনেক আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। কিন্তু 

গবেষণাগারে এর প্রযাণ ১৯০১ সালের আগে 
পাওয়া যায় নি। ১৯*১ সালে মস্কোয় লেব্ডেভ 

এবং আযেরিকায় ।নকোলান ও হুল প্রায় একই 
সময়ে সুক্ষ যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে এই 

চাপের অস্তিত্ব গ্রমাণ কবেন। 

প্রকৃতির রাজো এই চাপের দৃষ্টান্ত অনাদিকাল 

এই ভরের মান -৮ পপি পিপি শিপ 



মার্চ) ১৯৫৯ ] 

থেকে রয়েছে ধূমকেতুতে । ধূমকেতুর পুচ্ছটি মূলদেহ 

থেকে সব সময় সুর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত থাকে। 
এই পুচ্ছ উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থের অত্যন্ত পাতলা 
স্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রদিদ্ধ জ্যোতিবিদ্ 

কেপলার ১৬১৯ সালেই অনুমান করেছিলেন যে, 

স্ধরশ্মির চাপই ধূমকেতুর পুচ্ছকে সব সময় হু 
থেকে দুরে ঠেলে দেয়-মৃদু হাওয়ার আঘাতে 

অগ্নিকুণ্ড থেকে উখিত ধোয়া যেমন হয়ে থাকে। 

আধুনিক গাবষণায় কেপলারের এই মতবাদ সম্পূর্ণ 
মমথিত হয়েছে। হ্রদেহ থেকে আলোক রশ্রি, 

অর্থাং ফটোনের দল বেরিয়ে ক্রমেই দূর থেকে 
দুরে ছড়িয়ে পড়ছে। পথের বাধা ধৃমকেতুর 

পুচ্ছটিকে আঘাত করে নিজেদের চলার পথ, অর্থাৎ 

শৰ থেকে দুরে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। 

পুচ্ছটিতে পদার্থের পরিম।ণ খুব কম হওয়ার জন্যেই 

আলোকের চাপ 
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সূর্যালোকের সামান্ত চাপেই এটা আলোর পথে 

বেকে যায়। 

জলস্ত নক্ষত্রদেহে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপাষেও 

আলোকের চাপ এক উল্লেখষোগ্য শক্তি । সেখানে 
প্রতিটি পদার্থবিদুই অত্যুজ্জল আলো! বিকিরণ 
করছে; কাজেই তার পাশের বিন্দটিকে চাঁপ 

দিচ্ছে। এই চাপের পরিমাণ যথেষ্ট এবং অনেক 

সময় নক্ষতরদেহের বায়বীয় চাপের কয়েক শতাংশ । 
পৃথিবীর উপর স্ত্ধরশ্মি যে চাপ দিচ্ছে, তার 

পরিমাণ প্রায় ১০*১০০* টন। কিন্ধু হুর্ধের মহা- 

কর্ম এর কোটি কোটি গুণ শক্তিতে পৃথিবীকে অহরহ 
টানছে। অতএব স্ুর্ম-রশ্সির চাপে পৃথিবীর 
মহাশূন্যে ছিটুকে পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই। 
আমাদের পৃথিবী আরও কোটি কোটি বছর ধরে 
সর্ব প্রদক্ষিণের পথে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি-চালিত তৃতীয় 

ডুবোজাহাজ “স্কটের' দৃশ্ঠ | 



বায়ুস্তরে আয়নমগুলী 
ভ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী কুলম্ব, সর্বপ্রথম বারমগুলে 
বিছাৎ সঞ্চলন ব| বিছ্াৎ পরিবাহিতার বিষম 

উপপন্ধি করেছিলেন। তিণি লক্ষ্য করেছিলেন 

যে, বামুকণ| অথবা ধুলিকণাসমুহ কোন তড়িতাফ়িত 

বস্থর সঙ্গে সংঘর্ষে বিদ্যাতায়িত হয় এবং পরক্ষণেই 

তড়িতাবিষ্ট নতুন কণ। ছিটকে বেরিয়ে আসে। 

কুলপ্ব -এর সযসাময়িক বিজ্ঞানীরা এস্লার, জিটেল, 

উইলপনও বামুমগ্ুলে আছ়নের অবস্থার বিষম 

আবিষ্কার করেন। 

পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, কোন বিশেষ 

প্রক্রিয়ার ফলে বাযুকণ। বা ধূলিকণার অণুগুলি 

ভেঙে গিয়ে আয়ন উৎপন্ন হয়। এই আয়নগুলির 

কিছু পজিটিভ, কিছু নেগেটিভ। যে সব অণু 

আমরা দেখে থাকি, সেগুলি ওড়িদ্বিহীন বা 

নিউট্র্যাল; কাঁরণ পঙ্জিটিভ নিউক্লিয়াসের চতুিকে 
সমপরিমাণ নেগেটিভ-ধর্মা ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
কাজেই কোন পরমাণুকে বিছাতায়িত করবার অর্থ 

হচ্ছে, ইলেকট্রনগুলিকে জোর করে বাইরে নিয়ে 

আসা অথবা ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। 
প্রথমোক্ত কারণে পঙ্জিটিভ এবং দ্বিতীয় কারণে 

নেগেটিভ পরমাণু সি হয়। 

আয়ন পরিবহনের গ্রকৃতি নিরূপণ করবার জন্যে 

এক্স-রে থেকে প্রস্তুত আয্ন নিয়ে অনেক পরীক্ষা 

হয়েছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই আমন- 

গুলি প্রকৃতিতে অবহিত আয়ন থেকে খুব বেশী 

পৃথক চরিত্র নয় যদিও এই প্রাকৃতিক আয্পন- 

মণ্ডলী তড়িৎ-পরিবাহিতার জন্যে মূলতঃ দায়ী। 

বাযুস্তরে নানাপ্রকার আয়নের সন্ধান পাওয়া 

গেছে। ্ 

(৯) ক্ষুদ্রাকীর আয়ন। এর গতিশীলতা ১* 

থেকে ২" দেটিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ । গতিশীল- 

তার প্রক্কত মান আদ্রতা, চাপ, অন্যান্য বস্তর 

উপস্থিত্তি ইত্যার্দি নানা কারণের উপর নির্তর 

করে। দেখা গেছে যে, একই অবস্থায় নেগেটিত 

আয়নেব গতিশীলতা পজিটিভ আয়নের চেয়ে বেশী । 

মুক্ত (€ ঘ1০৪) ইলেকট্রনগ্তলির গতিশীলতা 

(1১1911165 ) মধারণ আঁয়নের চেয়ে বেশী 

হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ অবস্থায় বেশ 

কিছুক্ষণের জন্যে আল্গা হয়ে থাকা ইলেকট্রনের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 

প্রসঙ্গত্রমে মনে আসা স্বাভাবিক যে, ক্ষুদ্রাকার 

আয়নগ্তলি দেখতে কি রকম? যদ্দি একটি আয়ন 

কেবলমাত্র একটি বেশী বা কম সংখ্যক ইলেকট্রন 

সমন্বিত অণু হতো! এবং যদি আর্তা গ্রভৃত্তির 

দ্বারা প্রভাবান্বিত না হতো তবে আমর! আশা 

করতে পারতাম যে, পঞ্জিটিভ এবং নেগেটিভ 

আয়নের গতিশীলত1 একই রকমের হবে। প্ররূত- 

পক্ষে পজিটিভ আয়ন নেগেটিভ আয়নের চেয়ে নিম 

গতিশীলতাসম্পন্ন। মেহেতু ধারণা কর! সম্ভব ষে, 
পজিটিভ আয়ন সাধারণ একক অণু (51716 

[)0160০081 ) থেকে অনেক জটিল ধরণের 

ক্ষুদ্ররকার আয়ন একটি আয়নিত অণু এবং তার 

চারপাশে কয়েকটি অণুর গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। 
ক্ষদ্রাকার আয়নের ভর ১০১২টি জলের অণুর 

সমান। এই আয়নের ভর একটি অকিজেন 

অণুর সমান। জলের অণুকে অতি সহজেই সম- 
বর্তিত (060181159 ) করা যায়। ফলে যেখানে 

এরা অধিক সংখ্যায় থাকে, সেখানে সহজেই আয়নিত 

অণুর সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট হয়ে থাকে । ক্ষুদ্রীকার আয্নন 

১৭ সেকেণ্ড পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

লাজভ1 বুহদাকাঁর আয়ন আবিষ্কার করেন। 

এই বুহ্দাকাঁর আয়নগুলির গতিশীলতা "০০০৩ 

এবং *০০৮ এর মধ্যে । এদের একক (1)16) 

একই প্রকারের, কিন্তু গতিশীলতা] কিছু নির্দিষ্ট 

সংখ্যক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ। এই বিভাগ আসনের 

আকৃতি অনুনারে করা হয়েছে। গড়পড়তায় 

বৃহদাকার আঁয়নের গতিশীলতা! ক্ষুপ্রাকার আয়নের 

চেয়ে ₹ইক গুণ। ক্ষুত্রীকার আয়ন অপুর আকৃতি- 

বিশিষ্ট, কিন্তু বুছদাকার আয়নের আকৃতি এইটকেন 

কেন্দ্রকের মত। এইটকেন কেন্দ্রকের ব্যাদাধ” 

৩১১*-৬ সে. মি. । 

আর একপ্রকার আয়নের সন্ধান পাওয়া গেছে 

_ যার গতিশীলতা বৃহদাঁকার ও ক্ষুদ্রাকার আয়নের 

মাঝামাঝি, অর্থাৎ ১*০১ থেকে ০১ এর মধ্যে। 

সেজন্যে পোলক এর নাম দেন মাধ্যমিক আয়ন। 

মাধ্যমিক আয়ন অতি সামান্য আর্দরতায় থাকতে 

পারে। তবে আদ্রতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এর! 

অদৃশ্য হয়। গ্ররুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 

-এদের গতিশীলতা ০২ থেকে নীচে ১০-৩-এর 

মধ্যে সীমাবদ্ধ । সাধারণতঃ এই মাধ্যমিক 

আমন কণিকাগুলিকে সাঁলফিউরিক আমিডের 

কণিকা বলে মনে করা হয়। এই শ্রেণীর 

আয়নের আরুতি ৩৬১ ১০-* সে, মি. ব্যাসাধ- 

বিশিষ্ট আফনের কয়েক গুণ, প্রায় ২০০০ অণুর 

মত। নিয় আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রায় এর! বুদ্ধি 

প্রা হয়। এই শ্রেণীর আয়ন কেবলমাত্র শিল্পাঞ্চলে 

(যেখ।নে ধোয়ার সঙ্গে সালফিউরিক আযাসিডের 

কণিকা থাকে ) পাওয়া যায়। 

নান। ধরণের আয়ন ছাড়াও বাযুমগুলে তড়িৎ 

বিহীন এক ধরণের কণিক1 আছে। এদের আকৃতি 
সাধারণতঃ বৃহদাকার আফ্ছনের মত। এইটকেনের 

আবিষ্কারের ফলে এই কণিকাগুলির নাম হয়েছে 

এইটকেন নিউর্লিয়ান। বাযুস্তরে বে বাষ্প ঘনীভূত 
হয়ে জলকণ| হয়, তা স্ুলাকার ধুলিকণ। বা ধূমকপার 

উপরে হয় না। কেবলমাত্র এইটকেন কেন্দ্রক এবং 

বাযুস্তরে আয়নমণ্ডুলী ১৪৪ 

অন্তান্ত বিছু।তায়িত কেন্দ্র বা বৃহদাকার আয়ন- 

মণ্ডশীর উপর এই ঘনীভবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। 

জলে দ্রবীভূত হয়, একপ পদার্থের দ্বারা এইটকেন 

নিউক্লিয়া গঠিত। অনেক ক্ষেত্রে এবা জলাকর্ষা 
বস্তর ছারা গঠিত । দেখা গেছে-_-আর্দ্রতা মন ১০০ 

ভাগের নীচে তখন ঘনীভবন প্রক্রিয়া সম্ভব । 

বাঁমু অধিক পপ্মাণে সম্পক্ত হলে ক্ষুদ্রা- 
কার আয়ন ঘনীভবন প্প্রক্রিম্ীর কেন্দ্র হতে 

পারে। কিন্তু বৃহদাকাঁর আয়ন এবং নিউক্রিয়াল 

বাতাসকে অতিপিক্ত সম্পৃক্ত হতে বাধা সট্টি কবে। 
গতি সি.সি-তে (০.০.) ক্ষুপ্রাকার অণুর স'খ্যার 

যথেষ্ট তারতম্য থাকে । সিডনী সহরে সর্বনিয় মান 

পাওয়া গেছে ৪০ ডাবলিন সহরে ১০০-এর 

নীচে । সমুদ্র-সমতলে সর্বোচ্চ পরিগণিত মান 

১৫০০। বৃহদীক1র আয়নের পরিমাণ প্রতি সি.সি-তে 

২০০ থেকে সমুদ্রতটের বড় মহরে ৮০১০০ 

পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বায়ুর যে কোন পরিমাণে 

কষুদ্রাকার পিটিভ আগফ্পন নেগেটিভের চেয়ে বেশী 

পরিমাণে থাকে । ক্ষুদ্রাকাঁর পঞ্জিটিভ এবং নেগেটিভ 

আয়নের অনুপাত ১'২২। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 

এই যে, বুহদাকার পঞ্জিটিভ এবং নেগেটিভ আয়নের 

অন্ুপাতও পূর্বেকার মতই । অপেক্ষাকৃত উচু 

জায়গাতে, যেমন--পাহাড়ের চুড়ায় প্রতি লি.পি-তে 

ক্ষুদ্রাকার আয়নের সংখ্যা বাড়ে এবং মান ২০০* 

পর্যস্ত দাড়ায়। নেগেটিভ আয়ন থেকে পঙ্জিটিভ 

আয়নের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করবার মত। ক্ষুপ্রাকার 

আয়নের সংখ] বৃদ্ধি পেলে বিছ্যুৎ্পপিবাছিতায় 

সাহাধ্য কণে। এই ঘটন। থেকে নিশ্চিত পিদ্ধাস্তে 

আসা! যাদু যে, বাযুমণ্ডলে অবিশ্ত পজিটিভ স্থানীয় 
বিদ্যুৎ আছে এবং এটাই নেগেটিভ থেকে অধিক 

মংখ্যায় পজিটিভ আদ্বন ঠতরী করে। 

উচ্চতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুহদাকার আয়নের 

সংখ্যা কমতে থাকে । এবার দেখ! ঘাক বাজ 

মণ্ডলে আয়নের স্থষ্টি হয় কেমন করে? ফটো 
ইলেকটিক এফেক্টের সাহায্যে আয়ন সৃষ্টি করা 



৯৬০ 

যায়। সুর্যের যে সব রশ্মি ফটো-ইলেকটিক 

এফেক্টের সাহাধ্যে বাযুমগ্ুলে আয়ন স্ৃত্টি করতে 
পারে, সে সব রশ্মিকণ। বায়ুস্তরের উচ্চ গ্রদেশেই 

শোধিত হয়ে যাঁয়। কাজেই বায়ুস্তরের যে স্থলে 
আয়ন হ্ত্ি হয় সে স্থলে এ রশ্মিকণা পৌছুতে 

পারে না। বাঘুন্তরের শিপ অঞ্চলে ফটো-ইলেকটি,ক 
এফেক্ট কার্ধকরী হয়। তৃপৃষ্ঠে উক্ত এফেক্ট দিয়ে 
আয়ন হষ্টি করবার কথা শোনা ঘায় নি। 

এলবা্ দেখেছিলেন--মাটির নীচে ডিফিউসন 

পদ্ধতিতে যে বাতাল বেরোয় তার মধ্যে আয়ন 

থাকে । মনে হয়, ভূপুঠে তেজক্রিয় পদার্থের জন্যে 

এ রকম হওয়া সম্ভব। ঝাড়| আবহাওয়াতে 

ঘর্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে আয়নের স্থটি হয়। এর 

ফলেই বিছ্যুত্ঝলক এবং বিন্দুবিক্ষেপণ (00176 

01501878০ ) হয়। ঝড়ের সময় ধুলিকণাসমুহের 

পরম্পর সংঘর্ষের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তৃপৃষ্ঠে 

এবং বাযুস্তরে অবস্থিত তেজগ্ষি্ পদ্ার্থগুপি বামু- 

শবে আয়ন হুষ্টি করে। আমরা যদি পাত্রের 

সাহায্যে প্রকৃতিতে আয়ন স্থির হার নির্ণঘ্ করতে 

চাই তাহলে পাত্রের উপাদানে যাতে তেজক্ষিয় 

পদার্থ ন। থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। 

তেজক্রিম় পদার্থ থেকে উৎপন্ন আল্ফা, বিটা প্রভৃতি 

রশি আয়ন স্টি করে। আলফা-রশ্মির শক্তি 

সবচেয়ে বেশী; কিন্তু এর বিদারণ ক্ষমতা ঘবচেয়ে 

কম। বাযুমগুলে আল্ফা-এফেক্ট দিগেই মবচেয়ে 

বেশী পরিমাণে আয়ন স্টি করা হয়। পাত্র 

দেয়াল খুব পাতলা না হলে পরীক্ষ'র জন্যে ব্যবহৃত 

পাত্রের অভান্তরে আল্ফা রশ্মি যেতে পারে না। 

কিন্ত গামা-রশ্মি আল্ফা-রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী 

অভ্যন্তর (পৃথিবীর) থেকে আসতে পাবরে। 

ভূপৃষ্ঠ থেকে আগত আল্ফা-রশ্মি বাযুস্তরে কয়েক 
নেট্টিমটার পথ মাত্র যেতে পারে। দমে জন্যে 

ভূপৃষ্ঠের খুব কাছের বায়ুস্তরে আল্ফা-রশ্মি দিয়ে 
প্রচুর পরিমাণে আমন প্রস্তুত হয়। 

পজিটিভ আস্ননের চেয়ে নেগেটিভ আয়নের 

ভান ও বিজ্ঞান ( ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

গতিশীলতা এবং মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে 

আসবার ক্ষমতা ছুই-ই বেশী। মাটির ভিত্তর থেকে 

ভিফিউনন পঞ্ছচতিতে যে বাতাস বেরোয় তা 

তেজদ্ছি্ পদার্থের দ্বারা আঁয়নিত। এর মধ্যে 

থাকে পজিটিভ আয়নের সংখ্যাধিক্য। 

ভৃপুষ্ঠ এবং বাঘুস্তরের আয়ন মাঁপবার জন্যে 

পাতজা দেয়ালবিশিষ্ট পাত্র নেওয়া হয়। আয়ন 

তরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিমাপ করবার জন্টোে 

বিরাটাকার তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। তা 

না হলে আয়নগুলির পরস্পর মিপিত হয়ে যায় 

এবং আয়ন হ্ষ্টির হার মাপা ছুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 

জলভাগ থেকে স্থলভাগে আয়ন তৈরীর 

কাজ বেশী হয়। প্রতি সেকেগ্ডে প্রতি পি.সি-তে 

১১ জোড়া আয়ন প্রপ্ত হয়। তৃপৃষ্টের তেজক্রিঘ় 

পদার্থ ৪ জোড়া, তেজক্রিয় রশ্মি ৫ জোড়া এবং, 
মহাজাগতিক রশ্মি বাকী ২ জোড়া আয়ন স্্টি 

করে। 

সবচেয়ে বেশী আয়ন কৃষ্টি হয় মহাজাগতিক 

রশ্মির প্রভাবে । মহাজাগতিক রশ্মি ভূপুষ্ঠে 

পৌছুতে পারে, এমন কি, ভূগর্ভস্থ শ্তরেও যেতে 

পারে। ফলে সর্বস্তবেই আয়ন স্টি হওয়ার পথ 

খোল। থাকে । অবশ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে 

মহাজাগতিক রশ্মর প্রভাবে 'আয়নিজেদ্ন ভাল- 

ভাবে হয়ে থাকে । মহাজাগতিক রশ্মির চেয়ে কম 

শক্তিমম্পন্ন আর একপ্রকার রশ্মি সুর্য থেকে বাযু- 

স্তরে পরিভ্রমণ করে। এই রশ্মির প্রভাবে বাযু- 

মগডলের সর্বোচ্চ স্তরে আয়ন প্রস্তত হয়। কিন্তু 

অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই 
রশ্মি শোধিত হয়ে যায়। কাজেই নীচু সুরে 
আয়ন প্রস্ততির কাজে এই শ্রেণীর রশ্মি কোন 

সাহাধ্যই করে না। 
নেকেও্ডারী বা গৌণ বিকিরণের দ্বারা বাুস্তরে 

কিয়দংশ প্রকৃত আয়নের হ্টি হয়। এর মধ্যে 

প'জট্রন এবং মেসোট্রন নামে ছুটি নতুন কণিকার 
সন্ধান পাওয়া গেছে । তেজক্ষিম রশ্ম এবং মহা- 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

জাগতিক রশ্মি ক্ষুদ্রাকার আয়ন তৈরী বরে। 
'আয়নিজেসন, পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে বুহদাকাঁর 

আয়ন গস্তত কর! যায় না। পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্রাকার 

আয়ন একটি এইট্কেন কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলিত 

হয়ে বৃহদাকার আদ্ন স্থঙ্টি করে। পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, নীচেকার বাধুমণ্ডলে মহাজাগতিক 

রশ্মি এবং তেজক্িয় পদার্থের সাহায্যে আয়ন 

তরী হয়। প্রথমে তৈরী হয় ক্ষুদ্রাকার আয়ন। 

এর গতিশীলতা ১ থেকে ২ সেঃ মিটারের মধ্যে 

(একক পূর্বেকীর মত )। এই ক্ষুদ্রাকার আয়ন 

এইটুকেন কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলে বুহদাকাঁর আয়নে 

পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে মাধ্যমিক আয়নও তৈরী 

হয়। এদের গতিশীলতা! প্রতি সেকেণ্ডে ১০-২ 

এবং ১০৪ সেঃ মি:-এর মধ্যে | 

এই আয়নিত বাযুস্তরকে বলা হয় আয়নো- 
ফিস্যার। আয়নোৌফিস্যারের ছুটি অংশ । একটিকে 

বলা হয় স্তর | এর উচ্চতা ১০০ কিলোমিটার 

(রাত্রি বেলীয় )। দিনের বেলায় এই স্তর ঢু! এবং 

দঃ নীমক দুটি স্বরে ভাগ হয়ে যাঁয় এবং উচ্চতা 

কিলোমিটারের চেয়ে কম থাকে। আর 

একটি অংশের নাম স্তর । রাতিবেলায় এর 

উচ্চতা ২০০ থেকে ৩০৭ কিলোমিটার। দিনের 

বেলায় স্তরের মত চু-স্তরও দঃ এবং 2৪ অংশে 

ভাগ হয়ে যাঁয়। [ এবং দু-স্তরকে যথাক্রমে 

১৩৩ 

বায়ুস্তরে আয়নমণ্ডলা ১৬১ 

হেভিসাইড এবং আযাপল্টন লেয়ার বলা হয়ে 
থাকে। 

ই্যাটোক্ফিয়ারের উপরে ওজোন শ্বরে ষে 
অক্সিজেন থাঁকে, সেই অকিিজেন সুর্যের অতিবেগুনী 
রশ্মি (যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩০০* আংট্রম ইউনিটের 

নীচে ) শোষণ করে নেয় এবং আয়ন স্যত্টি করে। 

রাতিবেলা £) এবং ছ-শুবের উচ্চতা বাড়ে, 

কিন্ত আয়নের পরিমাণ কমে যায়। তার কারণ, 

রাত্রিবেলীয় স্রধরূশ্নি বাষুমণগুলের আম়ন-সুরে 

পৌছাতে পারে না; ফলে, আয়নগুণি পরস্পর 
মিশে যায়। 

বামুমগ্ডলে যেমন আয়ন স্ট্টি হয়, তেমনি ধ্বংস- 

প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্রাকার আয়নগুলি নিমোক্ত উপায়ে 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়. 

(১) বিপরীত তর়ৎ-ধর্মী ক্ষুদ্রাকার আয়নের 

সঙ্গে মিশে 'ভড়িৎ-বিহীন অণু স্থটি করে। 

(২) বিপরীত-ধর্মী বৃহদাকার আয়নের সঙ্গে 
এইটুকেন নিউক্লিগাস এবং একটি নিউট্র্যাল বা 
তড়িৎ-বিহীন অণু হষ্টি করে। 

(৩) এইট্কেন নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ক হয়ে 

বৃহদাকার আয়ন স্ষ্টি করে। 
বৃহদাকার আয়ন আবার বিপরীত তড়িৎ-ধ্া 

ক্ষুদ্রাকীর অথবা বৃহদাকার আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 

ধ্বংসগ্রাপ্ত হয়। 



মহাশুন্যের বাণী 
প্রীক্ষিতীশচক্দ সেন 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে অভিনব বিজ্ঞান 

হলো রেডিও-জ্যোতিবিগ্যা। জ্যোতিবিদেরা রেডিও 

যন্ত্রের মাহায্যে মহাশৃন্য পরীক্ষা করছেন। দুর্ুবীক্ষণ 
যগ্ত দিয়ে আলোক-তর্ঙ্গ অবলোকন না করে, তারা 

মহাশুন্টেব গভীর থেকে যে সব বেডিও-তরঙ্গ ভেসে 
আফে, সেগুলিকেই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন । বেডার 

৪ টেলিভিশনে যে সব আধুশিকতম ও হুশ 

অন্ুর্ভূতিসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কৌশল ব্যদ্হার করা 

হয়। সে সবই এই অভিনব বিজ্ঞানে নিয়োগ করা 
হয়েছে। এক নতুন রহশ্তময় অচিস্তণীয় বিশ্ব 
আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। মহাকাঁশের 

পরিচিত বস্তুসমূহ সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য জানা 

যাচ্ছে। আলোক দুরবীক্ষণের সাহায্যে মহাশূন্যে যে 

সব বস্তর অণ্তিত্ব জানা যায় শি, পেডিও যন্ত্রের 

সাহায্যে তাদের স্বরূপ গুকাশিত হচ্ছে। মহাশুন্য 
পরিবতিত ও আরও বিস্তৃত হচ্ছে। 

স্্য, গ্রহ, তারা, নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি 

থেকে নানাপ্রকার তরঙ্গ সব দিক থেকে অনবরত 

এসে পৃথিবীকে প্লাবিত করছে। কতকগুলি তরঙ্গ 

খুবই দুর্বল, আবার কতকগুলি তরঙ্গ যথেষ্ট 

জোরালো । এব বিশ্বের বার্তী বহন করে আনে। 

ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে এবং এদের 
ইঙ্গিত যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারলে বিশ্বের বিভিন্ন 

বানের বস্ত্র স্বরূপ ও কর্মপ্রণালীর বীতি অন্ুধাবন 

করা যাবে। 

এসব বিছ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের উদ্ভব হয় 

পরমাণুর চাঞ্চল্যের জন্তে। চাঞ্চল্যের বৈশিষ্টোর 

উপর তরঙের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। দোলন যত 

আন্তে হবে, তং তত দীর্ঘ হবে। আবার দোলন 

যত ভ্রুত হবে, তর্দও তত ক্ষুদ্র হবে। কুড়ি 

নাইলেরও নেশী দীর্ঘ একট তরঙ্গ হতে পারে। 

একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের পারমাপ হতে পারে এক ইঞ্চির 

এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। ভূপৃষ্টে 

পৌগাবার পূর্বেই অধিকাংশ তরঙ্গ পৃথিবীর 

বাুঘগুলের দারা অপসারিত হয়। 

অগ্রসন্ধীনকারীরা নানাপ্রকার পেডিও দূরখীক্ষণ 

নির্মাণ করছেন। হুক্ অন্রভূতিসম্পন্ন বিশেষ 

গ্রাহক যস্ত্রের পরিকল্পনা হচ্ছে। রেডিও-দুরবীক্ষণের 

দাহীয্যে দিন-বাজি চব্বিশ ঘণ্টাই অনুসন্ধান করা 

থেতে পারে, পরিষ্কার রাত্রির জন্তে অপেক্ষা করবার 

দরকার হয় না। আলোক-দূরবীক্ষণের সাহায্যে 
দিনের বেলায় সুর্যের আলোর জন্যে অন্য তারা দেখা 

যায় না; মেঘ আর কুঘসাতেও অন্গপন্ধান সম্তব 

নয়। অপর পক্ষে, সব সময়েই এবং সব আব- 

হাওয়াতেই রেডিও-তবর্* গ্রহণ করবার কোন 

অস্থবিধ। নেই। রেডিও-দূরবীক্ষণ পাহাড়ের উপরে 
স্থাপন করবারও কোন আবশ্তকতা নেই। 

ইংল্যাণ্ডের অন্থলন্ধানকারীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ 
উৎসাহিত হয়েছেন; কারণ ইংল্যাণ্ডের আবহাওয় 

সাধাংণতঃই খারাপ এবং আলোক-দুরবীক্ষণ দিয়ে 
পরীক্ষার ব্যাপারে তাদের কাজ বিশ্যেভাবে 

ব্যাহত হয়। 

দৃশ্তমান আলোর সাহায্যে আমরা যে বিশ্ব 

দেখি, রেডিও-দূরবীক্ষণের সাহাধ্যে তাঁর চেয়ে 
অনেক বুহদাকার বিশ্বকে জানা সম্ভব হবে। ক্যালি- 

ফোণিয়ার মাউণ্ট প্যালোমারে পৃথিবীর বৃহত্তম 

ছু-শ' ইঞ্চির দূরবীক্ষণ রয়েছে মহাকাশ অন্ুসন্ধীন 
করবার জন্তে। দুরের তার! থেকে প্রেরিত রেডিও- 

তরঙ্গ গ্রহণ করবার যন্ত্র এত শক্তিশালী করা হয়েছে 

এবং মহাকাশের বহুদূরে অবস্থিত কোন কোন 
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উৎস থেকে এজ জোরালো তরঙ্গ প্রেরিত হ্য় যে, 

মহাশূন্তের আরও গভীরে অনুসন্ধান করা মন্তব 
হচ্ছে। প্যালোমারের বৃহত্তম অ:লোক-দুরবীক্ষণের 

গপণ্ডীর বাইরে আরও কোটি কোটি আলো ক- 

বর্ষ দূরে অবস্থিত উত্স থেকে প্রেরিত ক্চেডি ৪- 

তরঙ্গ এসব গ্রাহক-যন্ত্রে পরীক্ষা করা হচ্ছে। 

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রান্স বারোটি আধুনিক 
রেডি -মানমন্দিরে গব্ষেণার কাজ চলছে। 

ইংল্যাণ্ডে ছুটি বৃহৎ মানমান্দির আছে--একটি আছে 

ম্যাঞ্চেষ্টার বিধবিগ্ভালয়ের জড়েল ব্যাঙ্ক এক্স- 

পেরিমেপ্টাল ষ্টেশনে এবং অপরটি রয়েছে কেন্বিজ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্যাভেগ্িস লেবরেটরিতে । জড়েল 

ব্য।ক্কের রেডিও-দৃ্বীক্ষণটিই পৃথিবীতে বৃহত্তম । এটি 
একটি দর্শনীয় বস্তু । অষ্টেলিয়ার গবর্ণমেন্ট সিডনীতে 

রেডিও-ফিঙ্গিক্স লেবরেটরি স্থাপন করেছেন । 

পৃথিবীর প্রনিদ্ধ রেডিও-জ্যোতিবিদ্দের মধ্যে 

অনেকেই এখানে কাজ করেন। হ্ল্যাণ্ডে লিডেন 

বিশ্বব্দ্ঠীলয়ে একটি মানমন্দির আছে । আমেরিকার 

প্রণিদ্ধ গব্যেণাগারগুলি আছে--ওহিও রাট্ু 

বিশ্ববিচ্ভালয়ে, ওয়াশিংটনে নেভাল পিসার্চ 

লেববেটরিতে, হার্ডাড কলেজ অবজারভেটরিতে 

এবং ওয়াশিংটনের কর্ণেগি ইনষ্টিটিউশনে। 

ইংল্যাপ্ডের জড়েল ব্যাঙ্কের রেডিও-দুরবীক্ষণের 
তরঙ্গ গ্রহণ করবার যন্থুটি একটি প্রকাণ্ড ঝুঁড়ির মত 

আকৃতিবিশি্- লোহার পাত, দিয়ে ৫তরী। এটির 

ব্যাস হচ্ছে ২৫০ ফুট এবং ওজন ৫০০ টন। একে 

ঝুলিয়ে রাখবার জন্তে ছুদিকে ছুটি স্তপ্ত আছে; এক 

একটি স্তম্ত আঠারো তলার সমান উচু। স্তস্ত দুটিকে 
চাকার উপরে বসানে! হয়েছে, গোলাকার লাইনের 

উপর ঘোরাবার জন্তে। কাজেই যত্ত্7টিকে দিউমগ্ডলের 

চারদিকেও ঘোরানো যায়। স্তস্ত ছুটির উপরে এব্সপ 

যান্ত্রিক ব্যবস্থট আছে যে, ঝুড়ি আকারের যন্ত্রটি 

দিডমগ্ডল ও আকাশের দিকে যে কোন ভাবে 

কাৎ করা যায়। €দ্যুতিক স্থইচ টিপে 

বন্কটি আকাশের যে কোন স্থান লক্ষ্য করতে 

মহাশুচ্যের বাণী ১৬৩ 

পারে, আবার উপরে-নটচে কিংবাযে কোন দিকে 

ঘোরানো যার। তাছাড়া রয়েছে অনেক প্রকার 

ইলেকটিক কৌশল। প্রায় সত্তর চক্ষ টাকা বায়ে 
সাত বছরে যন্ত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। অবশ সব 

রেডিও-দুববীক্ষণেরই গ্রাহক-যস্ত এক রকমের নয়। 

মহাশুন্ থেকে বেডি€-তরঙ্গ গ্রহণ করবার 

জন্যে এসব যন্ত্র বিশেষভাবে নিমিত। তাহলেও 

অযাচিত অনেক তরঙ্গই এযঙ্ধের ফাদে এসে ধরা 

দেয় এবং লিপিবদ্ধ হয়। যেমন, পৃথিবীর অন্থান্য 

রেডিও-তরঙ্গ, এবোপ্লেন, বেডাঁর, নানাপ্রকার 

যানবাহন, ঝড় অনেক গ্রকার বৈদ্যুতিক মন্ত 

কিংবা মহাশুন্যের বিশেষ লক্ষ্যস্থল ব্যতীতও অন্যান্য 

স্থান থেকেও তরর্দ আসতে পারে- এমন কি) 

রেডিও দূর্ধীক্ষণের ভ]াকুয়াম টিউবের বিরক্তিকর 
আওয়াঞ্জগও। এই সব থেকে আবশ্যকীয় তরঙ্গ 

খুঁজে বের করে জোরালো! করতে হয়। রেডিও- 

দুরণীক্ষণের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। বহুদুরের 
উৎস থেকে প্রেরিত খুব দুর্বল তরঙ্গও গ্রহণ করবার 

পরিকল্কন। হচ্ছে। 

মহাকাশের কোনও স্থান একেবারে স্তর্ধ নয়। 

মহাশৃন্য নানাপ্রকার বিকিরণে আন্দোলিত হচ্ছে। 

সবদিক থেকে সঙ্কেত অনবরত ভেসে আসছে। 

রেডিও-দূরবীন্মণ যে দিকে ঘোর।নে। যাবে, সে দিক 
থেকেই শব্দ পা€য়া যাবে। অবশ্ব লব শব্দই সমান 

জোরালো নয়; কোনটি তীক্ষ, কোনটি মৃছু। 

জ্যোতিবিদেরা এর কারণ অচ্ুদন্ধান করছেন। 

মহাশূন্যের কোন কোন স্থানে কোন্ প্রক্রিয়ায় 

এত জোরালে। তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, যা কোন গ্রচলিত 

মতবাদ অন্থসারে ব্যাখ্যা করা যায়না? অধিবস্ত, 

মনে হয়, একপ প্রক্রিয়ায় কোন আলো উদ্পন্ন হয় 

না। রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে এরূপ অনেক 

তারার অন্তিত্বের বিষয় জান যায়, যাদের কোন 

আলো-দুরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় না। কাজেই এবপ 
তাঁরা যথেষ্ট আলো বিকিরণ করে না, যাতে 

তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। 
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এরূপ কোন কোন তারার খানিকটা দীপ্তি দেখা 

গেলেও তার মে প্রদেশ থেকে বেডিও-তরঙ্গ 

উৎপন্ন হয়, সে স্থান দৃশ্ঠমান না-ও হতে পারে। 

এরূপ কোন প্রক্রিয়ার নঘটন হচ্ছে, যাঁতে প্রচুর 

রেডি৪-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যা দৃশ্যমান 
আলোক-তরঙ্গ প্রকাশ করবার পক্ষে কার্ধকনী 

নয়। 

পরমীণুর নিয়মিত ছন্দোময় দোৌঁলনের জন্যই 

রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ রেডি ৪-তবঙ্গ 

উদ্ভুত হলে আন্দোলিত বস্তর অশ্ডিত্থের বিদয় 
অনুমান করা যায়। রেডিও-তরঙ্গ উত্পাদনের জনে 

মাচুষের ইলেকট্রনিক টিউব প্রভৃতি কত প্রকান 
যন্ত্রপাতির আবশ্যক! কিন্ছ প্রকৃতি কাঁজ করে 

মুক্ত মহাশূন্যে বিনা আড়গ্করে। বিভিগ্ন তারার 

মধ্যস্থিত উত্তপ্ত বিরল গ্যাসই তার প্রধান 

উপাদান। 

মহাশুন্যে দীর্ঘ তরঙগ-বিশিষ্ট অত্যন্ত জোরালো 
যেডিও সঙ্কেত উদ্তবের কারণ, বেডিও জ্যোতি- 

বিষ্চঠার একটি প্রধান সমস্যা । হয়তো বেডিও- 

সঙ্কেত গ্রচণ্ড গতিসম্পন্ন গ্যাসের সঙ্গে মংশ্লিষ্ট। 

এসব গ্যাসের গতি এত প্রচণ্ড যে, এরা প্রতি 

সেকেণ্ডে ছু" হাজার মাইল বেগেও চলতে পারে। 

অবশ্তট কেবল প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যেই রেডিও- 

তরঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে না। কোন শক্তি কিংবা 

কয়েকটি অবস্থার এরূপ সমাবেশ হওয়া দরকার, 

যাতে গ্যাসের মধাবতাঁ বস্ত-কণিকার ছন্দোময় 
দোলন সম্ভব হয়। মহাশূন্যে বহুদুর বিস্তৃত ইলেকট্রন- 
মেঘের মধ্যে দোলন খুবই সম্ভব। ঘর্দি এরূপ 

মেঘের অন্য মেঘের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে 

মেঘের আয়তন সঙ্কুচিত হবে এবং মেঘের অভ্য- 

স্তরস্থ ইলেকট্রন কণিকাগুলি পরস্পরের অধিকতর 

নিকটবতা হবে। যথেষ্ট কাছে এলে সমধর্ম 

খণাত্মক ইলেকট্রন কণিকাগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ 

করবে এবং পুনরায় বাইরে পালিয়ে যাবে। এবার 

মেঘের বাইরের অন্য ইলেকউ্রনসমূহের নিকটবর্তী 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

হলে পুনরায় বিকমিত হয়ে মেঘের অভ্যন্তরে চলে 

যানলে। এন্ধপ আন্দোলনে রেডিও-তরঙ্গ উদ্ভূত 

হতে পারে। এ ভাবেই হুধধের আলোকমগডলে ৪ 

রেডিও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। চৌশ্ক ক্ষেত্রে 
প্রতগ'তঙম্পন্ন বৈছাতিক কণিকার জন্তেও রেডিও- 

তরঙ্গ উদুত হতে পারে। বিভিন্ন তারার মধ্যে 

চৌন্বকত্বের অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 

এ চুঙ্গক হলো! গ্যাসের, লোহার নয়। এরূপ 

গ্যাসে চৌদক শক্তি খুবই কম, কিন্তু আয়তন 
বনুদুর বিস্তৃত । 

মহাশৃগ্ভ থেকে আগত নানাপ্রকার বিকিরণ 

পরীক্ষা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যল পাওয়া যেতে 

পাঁরে। আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলেও অনেক 

তথ্য জানা যায়। এক্ূপ বিশ্লেষণে জানা যায় 

কোন বস্তু পৃথিবীর দিকে আসছে কিংবা পৃথিবী 
থেকে দুরে সরে যাচ্ছে, বস্তুটি ঘুরছে কিনা এবং 

কোন দিকে ঘুরছে, এর জোরালো চৌদ্বক ক্ষেত্র 
আছে কিনা ইত্যাদি অনেক খবর। এই ভাবে 

অনেক প্রকীর রেডিও-তরঙ্গের বর্ণালীর সক্ষম বিচাঁর 

করেও রেডিও তারা সম্বন্ধে (যাদের আলোক- 

দুরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় না) অনেক তথ্য জানা 
যেতে পারে এবং তাদের স্বরূপ উদঘাটিত হতে 

পারে। 

বিভিন্ন তারার মধ্স্থিত গ্যাসে বুল পরিমাণে 

হাইড্রোজেন থাকে । হাঁইড়োজেন রেডিও-সঙ্কেত 
প্রেরণ করতে পারে। হাইড়োজেন পরমাণুর 

ইলেকট্রন ও কেন্দ্রের প্রোটন উভয়েই লাটিমের 

মত একদিকে ঘুরতে থাকে । আবার অবস্থাস্তরে 

বিপরীত দিকেও ঘোরে । এই সময়েই রেডিও- 

ক্ষেত প্রেরিত হয়। ফলে, প্রতি সেকেণ্ডে একশ! 

বিয়াল্পশ কোটি বার দোলন হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় 
একুশ সেন্টিমিটার। গ্রাহক-যস্ত্রে এক্প কৌশল 
থক] দরকার, যা মহাশৃন্ত থেকে আগত নানা- 

প্রকার রেডিও-তরঙ্গ থেকে কেবলমাত্র হাই- 
ড্রোজেনের নক্কেতটি বেছে নিতে পারে। মহাশুন্তে 
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বিরল গ্যাসের মধ্যে অন্তান্ত পদার্থের চেয়ে 

হাইড্রোজেনের পরিমাণই বেশী (শতাংশের 

নিরানব্বই ভাগেরও বেশী)। মহ।শৃন্থের বিভিন্ন 
স্থানে হাইড্রেজেনের পরিমাণ জানতে পারলে, 

এ সবস্থানে বস্তুর পরিমাণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণ। 

হবে। এই সব বন্ত থেকেই তারকাদমূহের 
উত্পত্তি। এই ভাবে আমরা জানতে পারবো কোন্ 

প্রক্রিয়ায় তারা, ছাঁয়াপ্থ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। 

বিভিন্ন অণুপর্মাণু থেকে সঙ্কেত প্রেরিত 

হয় বিভিন্ন তরঙ্গ-টৈর্ঘো। কাজেই মহাশূন্যে কোন 
বস্তর অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে হলে, 

& বস্ত থেকে প্রেরিত বিশেষ দের্্েযর তরঙ্গ গ্রহণ 

করে পরীক্ষা করা দরকার । এ সম্বন্ধে রেডিও- 

ক্র রোফিল-মানুষ ১৬৫ 

জ্যোতিবিদেরা গবেষণা করছেন। একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। হাইড়োজেনের 
আইসোটোপ ভয়টেরিয়াম থেকে তরঙ্গ প্রেরিত 
হয় বিরানক্বই সেষ্টিমিটারে। ভয়টেরিয়াম খুবই 
বিরল এবং বহু দূরে দুরে অবস্থিত। সম্প্রতি এর 
সঙ্কেত গ্রহণ কর] সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে থে 

পরিমাণ ডয়টেপিয়াম আছে ভার চেয়েও পনেরো 

গুণ বেশী আছে ছায়পথের বেন্তরস্থলে। 

হয়তো এই অভিনব বিজ্ঞানের সাহাযে] 
ভবিষ্যতে বিশ্বের মূল উপাদান, মহাজীগতিক 

গ্যান এবং তাথেকে ছায়াপথ ও তাদের মধ্যবত 
রহশ্থময় জগংসমুহের উৎপত্তি স্বন্বে আমাদের 
জ্ঞানলাভ, হবে। 

ক্লোরোফিল-মান্ষ 
শ্রীনলিনাকান্ত চক্রব্তী 

উদ্ভিদের আলোক-সংক্সেষণ নিয়ে আলোচনা 

হচ্ছিল। প্রশ্ন উঠলো, মান্গষ উদ্ভিদের মত জল, 

বাতাদ ও অন্যান্ত অট্জৈব পদার্থ থেকে দেহপুষ্টির 

উপাদান তৈরী করতে পারে বিনা? উদ্ভিদের 

বেলায় আমর] দেখি, তারা মাঁটি থেকে নেওয়া 

জল এবং বাতাস থেকে নেওয়া কারন ডাইঅক্মাইড 
দিয়ে হুর্ধালৌকের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় 

থা তৈরী করে। মানুষ যদি উদ্ভিদের মত জল 

ও বাতাস থেকে স্থর্ধীলোফের সাহাধ্যে নিজেদের 

দেহধারণের উপযোগী খান্য তৈরী করতে পারতো 

তাহলে পৃথিবীর অনেক জটিল সমস্তার সমাধান 

অতি লহজেই হয়ে যেত। 

দেখা যাক, জল ও বাঁযু থেকে খাগ্য তৈরীতে 

আমাদের অন্তরা কি? উতদ্ভিদ-জগতে দেখি, 

যাদের শরীরে ক্লোরোফিল অথবা পত্রহরিৎ আছে, 

ছারাই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করতে 

পারে। ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ সমূহ র্লোরোফিল 

বজিত; সুতরাং পরজীবী । মাহ্ুষের শরীরে 

কোরোফিল বা সবুক্গ কণা না থাকায় তার 

পক্ষে নিঙের দেহে খাছ তৈরী করা সম্ভব নয়। 

তাছাড়। অবশ্য অন্যান্ত অন্তরায়ও আছে। যে 

কথা বলবার আগে র্লোরোফিল সম্বক্ষে কিছু 

আলোচনা করা যাক। 

ক্লোরোফিল শব্টি আঙ্গকাল বেশ পরিচিত। 

উদ্ভিদের সবুজ অংশের প্রান প্রত্যেকটি কোষেই 
ক্লোরোপ্রা্ বা সবুজ কণিকা দেখতে পাওয়া যায়। 
এই সবুজ কণিকায় থাকে গ্রোমা নামক একপ্রকার 
প্রোটিনজাতীয় পদার্থ ও নানাগ্রকার বক ব্রব্য। 

এদের মধ্যে সবুজ রঞ্তক ক্লোরোফিন-এ ও বি এবং 
হলুদ রঞ্তক কেরোটিন এবং জেস্োফিলই প্রধান। 

উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষণে ছ্রোমা এবং ক্লোঝো- 

ফিলের মিলিত কার্ধকারিত1 অপরিহাধধ। আলোক- 
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সংঙ্লেষণ প্রক্রিগয় ক্লোরোক্ি হুর্ব লোক থেকে 

শক্তি সংগ্রহ করে কার্বন ড ইঅক্সাইভ বিয্োজনে 

সাহায্য করে। খুব সম্ভব কার্বন ডাই অক্সাইডের 
সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের ফলে আলোর কাছের 

পথ সুগম হয়ে যায়। প্রায় এতবর্মধ্যাপী বিভিন্ন 

বিজ্ঞ/নীর চেষ্টার ফলে বর্তমানে এই জটিল ঠব 

রাপায়শিক পদার্থের গঠন ও কাঠামে। স্বন্ধে অনেক 

তথ্য জানা গেছে। এপব বিজ্ঞানীদের মধ্যে 

উইলষ্ট্যটার ও তার সহকমখদের প্রচে্টাই বিশেষ 
উল্লেখযোগা । রাঙলানিক গঠনের দিক থোক দেখা 

গেছে, ক্লোরোফিল-এ ও বি প্রায় একই রকম। 

একমাত্র পার্থক্য'হলো এই যে, প্লোরোকিল বিতে 

দুটি হাইড্রোঞ্ছেন পরমাণু কম এবং একটি 
অক্সিজেন পরমাণু বেশী থাকে । এদের বুঙেবু 

মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। ক্লে'রোফিল-এ 

নীলাভ সবুজ, আর ক্লোরেফিল-বি হরিদ্রাভ স্বুঙগ। 

সাধারণত: দেথা মায়, উচ্চ শ্রেণার উদ্ভিঃদ এ ও 

বি-এর অনুপাত ৩:১। 

আগেই বলা হয়েছে, দেহের মধ্যে খাছ্যোত্পাদন 

করতে হলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, চামায় 

ক্লোরোফিল জাতীয় পদার্থ থাকা । ধরা যাক, 

মানুষের চামড়ায় ক্লোরোফিল রয়েছে, কিন্তু 

তাহলেই কি খাছ বিষয়ে শ্ব্ংমস্পূর্ণ হওয়া সম্ভব? 
অর্থাৎ সে নিজের দেহের র্লোরোফিলের সাহ'য্যে 

আলোক-মংগ্সেষণ প্রক্রিয়ায় দেহ-ধারণোপযোগী 

খাগ্ভ তরী করতে পারবে কিনা? 

ক্লোরোফিল-মান্ুষের খাছোর কথ আমর 

ভাবছি, কিন্তু সত্যিকারের দেহপুট্টির ব্যাপারে 

্য়ংসম্পূর্ণ কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কি? 
গ্রাণীমাত্রেই প্রত্যক্ষ অথব| পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের 

উপর নির্ভরশীল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, 

গৃথিবীতে দেহপুষ্টির ব্যাপাবে শ্বয়ংসম্পূর্ণ কয়েক 
প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, তবে এদের 

অধিকাংশই এককোধী অথবা প্রোটোজোয়া শ্রেণীর 

অস্তর্গত। এদের দেহে থাকে ক্লোরোফিল। ফলে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় নংখ্য। 

এরা আশবোক-সংঙ্লেষণের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীসক 

খ'ছ্য নিজেরাই তরী করতে পারে। আবার এক- 

প্রকার সনুক্গ হাইড়া আছে, যাদের দেহকোষে থাকে 

এককোনী মবুজ শ্যাওলা । এবাও খাছ্যের ব্যাপারে 

অনেকটা! আত্মনির্রশীল। এছাড়1 কয়েক শ্রেনীর 

ব্যাক্টবিয়া৪ রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীই 

খাগ্ঠের ব্যাপারে প্রত)ক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 

উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, বিশেন করে উচ্চ শ্রেণীর 

প্রাণীরা । 

এখন হয়তো বিপরিণ ভর €( মিউটেশন ) ফলে 

অথবা ব'শগতির হঠ২খ কোন পরিবর্তনের ফলে 

মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীতে কে রোফিল দেখা 

দিল! রাশায়নিক দিক থেকে আমাদের রক্তের 

হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে রলোরোফিলের অনেক মিল 

আছে। সুতরাং দেহে ক্লোরোফিল তরী হতে 

হলে আকৃতির বিশ্যে পরিবর্তনের দরকার হবে না। 

আর এই ক্লোরোফিল থাকবে মাজুষের চামড়ায়; 

বারণ ক্লোবোফিল তৈরী অথবা আলোক-সংশ্লেষণ 

- উভয়ের ভন্যেই আলোর একান্ত গ্রয়োজন। 

আবার আমর। ক্লোরোফিল মানুষের খাছোর 

ব্যাপারে স্বৎসম্পূর্ণতার ব্ষিয়ে ফিরে আমি । গাছের 

আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পকিত জ্ঞান থেকে 

আমরা ধরে নিচ্ছি--ক্লোরৌফিল-মাহুষ অনুকুল 

প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিঘণ্টায় প্রতিহাজাঁর বর্গ- 

ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ০'*৫ আউন্স চিনি তেদী 

করতে পারবে। মানুষের চামড়ায় হধালোকের পক্ষে 

উন্মান্ত স্থানের পরিমাণ মোটামুটি ২৬০০ বর্গ ইঞ্চি; 

অর্থাৎ একটা আলোক-সংগ্সেষী মানুষ প্রতিঘণ্টায় 

থা তৈরী করতে পারবে **১৩ আউন্নল। দিনের 

আলোর পরিমাণ ১২ ঘণ্টা ধরলে টনিক খাস্ঠ 

তৈরীর পরিমাণ ধ্াড়াবে দেড় আউন্দস। এই দেড় 
আউন্স চিনি থেকে মাত্র ১৬০ ক্যালরি উত্তাপ 

পাওয়া যাঁয়। কিন্ত একজন হ্স্থ মানষের শরীর- 
গঠন ও শক্তির জন্যে দৈনিক চাহিদার তুলনায় এই 
ংখ্য। একান্ত নগণ্য। 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

সাধারণ পূর্ণবয়স্ক লৌকের টনিক ক্যালরীর 

চাহিদা ১৫০০ থেকে ১৮০, অবশ্ত যদি মে সম্পূর্ণ 
ব্শ্রাম নেয়। আর সাধারণ কাজকর্ম করলে 

তার দরকার আরও অতিরিক্ত ৫*০ ক্যালনীর। 

কঠোর শারীরিক শ্রমকারীদের দরকার অতিনিক্ত 

২০০« ক্যালবী; জর্থাৎ সুস্থ, কর্মঠ ব্যক্তির দৈনিক 

চাহিদ1 দীড়াঁচ্ছে দৈনিক ২০০০ থেকে 

ক্যালরী। 

আমরা ধরে নিচ্ছি, আলোক-সংশ্লেষী মাছকে 

খাছ ক্রয়ের জন্যে অর্থোপার্জন করতে কঠোর 

পরিশ্রম বরতে হবে না। সেতার গুয়োজনীয় 

সব খাগ্োপাদান নিজেই তৈরী করতে পারবে। 

তাহলে তাঁর ধনিক চাহিদা হবে ২০০০ ক্যালরী। 

ক্লোরোফিল-মানষ খাছের জন্যে আলোক- 

শ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার 

জীব্নধারণের জন্যে অন্যান্ত অনেক সমস্তারও 

সমাধান হয়ে যাবে। সবুজ চ'মড়া সব সময় 

আলোতে খোলা রাখবার জন্তে তাঁর পৌধাক- 

পরিচ্ছদের বালাই আর থাকবে না। ব্ছবের সব 

সময় যাতে হৃধের আলো পেতে পারে, সে জন্যে 

তাঁকে হতে হবে উঞ্ণমণ্ডলের অধিবাপী। এভাবে 

তখন তার ঘরবাঁড়ী বা আশ্রয়েরও দরকার হবে না। 

তাঁর জীবনধারণের জন্যে একমাত্র দরকাঁর হবে, 

বাতাসের কার্বন ডাইঅক্মাইভ ও অক্সিজেন এবং 

জল। এই পানীয় জলে অবশ্ত পরিমাণ্মত খনিজ 

লবণ থাকতে হবে। 

এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছি, ক্লোরোফিল-ম:নুষ 

তাঁর দেনিক চাহিদার অনুরূপ খাছ্য তৈরী করতে 

পাঁরবে। কিন্তু উপরের আলোচনায় দেখা যায়-- 

তার বর্তমান শরীর নিয়ে নিজ চাহিদার শতকরা ৮ 
ভাগ মাত্র খাগ্ভ তৈরী করতে পারে। এখন দেখা 

যাক, ক্লোরোফিল-মাছষকে নিজ প্রয়োজনীয় খাছের 
ব্যাপারে কি ভাবে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে 
পারি? আলোক-সংশ্লেবী গাত্রদেশের আয়তন 
ঘি বাড়ানো যায় তবে খাগ্চ তৈরীর পরিমাণও 

৪০০০৩ 

ক্লোরোফিল-মানুষ ১৪৩৭ 

বাড়বে। কিস্ত গাত্রদেশের আয়তন বাড়াতে 

গিয়ে ষন্দ মান্থষের চেহারা দৈত্যের মত হয়ে ওঠে, 

তবে তাঁর খাছ্যের পরিমাণও ঝেড়ে যাবে, অর্থাৎ 

এভাবে আয়তন বুৰ্ধিতে অহস্থবিধা দেখ! যাচ্ছে। 
আয়তন না হয় কমিয়েই দেখ! যাক! কিন্ত 

খাছ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্মে আয়তন কমাতে 

গিয়ে দেখ যায় যে ক্লোরোফিল-মানুষের চেহারা 

হয়ে উঠবে আলোক-সংশ্জেষী বর্তমানের নিমশ্রণীর 

এককো1ষী প্রাণীর মত। 

শরীরের আয়তন বাড়লেও বিপদ, কমলেও 

বিপদ। তবে একট। উপায় আছে, ক্লোরোফিল- 

মাহষের শরীর থেকে যদি গাছের পাতার মত 

পাতলা] কোধতস্ত উদগত হয়, তাহলে আলোক- 

সংশ্সেষণের জন্যে গাতদেশের আমতন বাড়বে অথচ 

শরীরের আমতন বৃদ্ধি পাঁবে না, অর্থাৎ ক্লোরোফিল- 

মান্ুষেরও গাছের মত সর্বশরীরে অনেকগুলি 

পাতা খাকবে। ক্লোরোৌফিল-মাঁচুষকে তার খাছযের 

প্রয়োজন মেটাতে নিজ শরীরের আয়তন বর্তমান 

আয়তন থেকে ২০ গুণ বেশী বাড়াতে হবে -এ- 

থেকেই তার শরীরের পাতার পরিমাণ কল্পন1! করতে 

পারি। এই বিপুল পাভার বোঝা নিয়ে ঘার 

পক্ষে সহঙ্দে চলাফেরা] করা সম্ভব হবে না, আর 

আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যখন নিজ খাদ্য তৈরী 

করবে তখন তার এখনকার মত চলাফেরা করবার 

দরকারও হবে না। এবার ক্লোরোফিল-মাহষের 

আভ্যন্তরীণ পরিব্র্তনও দেখা যাবে। তার বর্তমান 

পাচকতম্্র অকেজো হয়ে পড়বে। অবস্থ খনিজ 

লবণ সংগ্রহের জন্যে কিছু নংখ্যক বিশেষ ধরণের 

কোষ থাকলেই হলো । হয়তো গাছের শিকড়ের 

মত ক্লোরোফিল মানুষের পা থেকে উদগত কোবতস্ত 

থাকবে এবং তাঁরা গাছের মত একন্ব'নে স্থির হয়ে 

থাকতে বাধ্য হবে। ফলে সায়ুতস্তরের তার. আর 

প্রয়োজন থাকবে না এবং হৃৎপিগের স্থান হয়তে। 

দখল করবে উদ্ভিদের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মত 
কোনরূপ কলাতন্ত্। 



১৬৮ 

এখন লব মিলিয়ে ক্লোরোফিল-মাহছষের 

চেহারাটা কেমন হবে, দেখা যাক! তার শরীরে 

রয়েছে ক্লোরোফিল; স্থ'তরাং গায়ের রং হবে সবুজ। 
আলোক-সংঙ্লেষী গাত্রদেশের আয়তন বাড়তে 

গিয়ে উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য পাতার। জল ও খনিঙ্গ 

লবণ শোষণের জন্যে প| থেকে উদ্ভব হয়েছে 

জন ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

শিকড়ের। পাচকতন্ত্র ও আয়ুতন্ত্র হয়েছে অপ- 

সারিত। হ্ৃংপিণ্ডের স্থান নিয়েছে জাইলেম ও 

ফ্লোৌয়েম। বিপুল পাতার বোঝা শিয়ে চলাফেরার 

অস্ুব্ধার জন্যে সে হয়েছে উদ্চিদের মত স্থির, অর্থাৎ 

ক্লোরোফিল মানুষ ও উদ্ভিদে আর কোন পার্থক্যই 

রইল না। | 

তটরেখার স্থায়ী পরিবর্তন 
শ্রীপতাকীর।ম চক্র 

ভূপৃষ্টের প্রত্যেক জায়গায় মধ্যক তটরেখা 
পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে ধরে 
নিয়েই আমরা এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা থেকে 

খনির গভীরতা, এই মধ্যক তটরেখার সঙ্গে তুলনা 
করে মেপে থাঁকি--যদিও মধ্যক সমুদ্রপৃষ্ঠ জিয়য়েড 

বা ধরাকৃতি এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন 

জায়গায় এর দূরত্ব এক নম়। কিন্তু অনেকেকই 
হয়তে। জানা নেই যে, দৈনিক জোয়ার-ভাটার 
কথা বাদ দিলেও যে কোন জায়গায় মধ্যক সমুদ্রপৃষ্ঠ 

(ও তটরেখা) পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চিরদিন 

সমান দূরত্বে থাকে না। 

করমগুল উপকূলে মা্রাজের কাছে মহাবলী- 
পুরমে যারা গেছেন, তার! জানেন গত কয়েক 

শতাবীর মধ্যে সেখানকার তটরেখা1 কও উপরে চলে 

এসেছে । মাত্র ছশ' বছরের মধ্যে ৭ট1 প্যাগোডার 

মত আকৃতির মন্দিরের ছয়টাই বঙ্গোপসাগরে ডুবে 
গেছে- ছয় নধর মন্দিরের কিছুটা এখনও দেখা যায় 

তাটার সময়। সাত নম্বর মন্দিরটাও এতদিনে 

জলে ডুবে যেত, ষদি সরকার একট! চওড়া বাধ দিয়ে 

সেটাকে বীচাবার ব্যবস্থা করে না দিতেন। এ 

রকম অগুণতি উদাহরণ দেওয়! যায়, কিন্ত 

তটরেখার এসব পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের 
জন্যে ঘটে নি; স্থলভাগের কিছু অংশ কখনও কখনও 

নীচে নেমে যাঁয় বলে এ সব ঘটে থাকে । তটবেখার 

আর এক ধরণের স্থায়ী অথচ ব্যাপক পরিবর্তন 

ঘট, যার জন্যে দায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের অহ্ুরূপ পরিবর্তন । 

এখানে সেই কথা আলোচনা করবে । 

সমুদ্রপৃষ্ট যখন সার পৃথিবীতে একসঙ্গে নীচে 

নেমে যায় তখন তটবেখাও নীচে নেমে গিয়ে 

স্থলভাগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই সময়ে 
পৃথিবীতে অত্যন্ত দ্রুত সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ঘটে; 

কিন্ত অবক্ষেপণের স্থান খুব কমে যাঁয়। এই 
অবস্থাকে বলে নৈকতাপনরণ। আবার সমুদ্রপৃ্ঠ 

যখন তীরে ওঠে তখন স্থলভাগের বর্গকল কমে 

যায় এবং খুব বিস্তৃত জায়গায় অতি মস্থরগতিতে 

সামুদ্রিক অবক্ষেপণ ঘটতে থাকে--একে বলে 

৫নকতা গ্রসরণ। সৈকতাঁপসরণ ও সৈকতাগ্রসরণের 

মাঝের সময়কে অবক্ষেপণী ছেদ বলে। কারণ 

এই সময়ে পৃথিবীর বহু জায়গায় কোন পলল জম! 

হয় না, পুরনো! শিলা ক্ষমপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে স্থল- 

ভাগের স্বাভাবিক বন্ধুরত্ত1 দেখা দেয় এবং এই 
ভূসংস্থানের উপর কংগ্লোমারেট নামে এক ধরণের 

হুড়ি-পাথর সর্ধপ্রথমে জমা হয়। সৈকতাগ্রপরণ ও 

সেকতাপমরণের মাঝে স্থলভাগের জলে ডুবে-যাওয়া 

অংশে মোটামুটি ভালভাবেই অবক্ষেপণ ঘটে। 

অবক্ষেপণী ছেদ্দের উপর ও নীচের শিলাস্তরকে 
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বিভিন্ন জীবাশ্ম, গঠনবৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয় বিচার 

করে আলাদা কর] হয়। 

ভূতাত্বিক অতীতে তটরেখার এরূপ পরিবর্তন 

বহুবার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভূঙতাত্বিক সময়কে 

বিভিন্ন অংশে ভাগ করবার কাজে এদের প্রভৃত 

সাহায্য নেওয়া হয়। অতীতের তটরেখার পরি- 

বর্তনগুলির মধ্যে প্রাগাধুনিক যুগের কয়েকটির 
বিষয়ে খুটিনাটি আমাদের জানা আছে। তটবেখার 

পরিবর্তনের প্রমাণ হিপাবে অনেক কিছুর উল্লেখ 

করা যায়; যথা :-- 

১। স্থলভাগের বহু জায়গায় এখন সামুদ্রিক 

জীবের জীবাশ্মপূর্ণ পাললিক শিল1 দেখ যাঁয়) যেমন 

_ মাদ্রাজ রাজের কিছু অংশে, কচ্ছে, আসাম 

রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে, বাংলার বাকুড়া জেলায়, রাজ- 

স্থানের কিছু অংশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু 
জায়গাম়্। স্বভাবতই এগুলি কোন না কোন 
নৈকতা গ্রসরণের পরে হ্ষ্ি হয়েছে। 

২। পৃথিবীর বু জায়গাম তটরেখার অনেক 

উপরে পুরনো বেলাভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব 

সম্ভবতঃ প্রায় আধুনিক যুগের সমুদ্রীগ্রসরণের ফল। 

৩। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে, হুড.সন উপসাগরে 

এবং আরে! অন্যান্য জাম্নগায় জলে-ডোবা বড় বড় 

নদীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অনেকেই প্রায় 

১,০০০ কিলোমিটাঁর ( বা ৬০০ মাইল ১ কিলো- 
মিটার-্"১,০০০ মিটার, ১ মিটার. ৩২৮ ফুট) 

লম্বা । নিয়মিত ঢাল ও অন্যান্ত সব দিক থেকে 

বিচার করলে এদের স্থলভাগের পরিণত অবস্থার 

নদী ছাড়া অন্য কিছু বল! যাঁয় না; অথচ সমুদ্র-গর্ভডে 
এ ধরণের নদী স্থট্টির কোন সম্ভাব্য কারণও 

জানা নেই। তাছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এসব 

নদীর অববাহিকাঁর গভীরতা কখনও ৭০ মিটারের 

বেশী হয় না। কোন এক সৈকতাপসরণের সময়ে 

এগুলির স্যপ্ি হয়েছে বলে পর্তিতেরা বিশ্বাস করেন। 

৪। যে গভীরতায় প্রবাল বেঁচে থাকতে পারে, 
তার চেয়ে প্রায় ৭ মিঃ নীচে সমগোত্রীয় প্রবালের 

তটবেখার স্থায়ী পরিবত'ন ১৬৩৪ 

রীফ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। টৈকতাপসরণ ছাড়া 
অন্য কিছু দিয়ে এর ব্যাধ্য। করা যায় ন। 

শেষের দুই অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায় যে, 
সৈকতাঁপপরণের নিষ্নতম সীমা খুব সম্ভব এখনকার 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭* মিঃ নীচে । সৈকত গ্রসরণের 
চরম সীম! সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যদিও পেন্ক্ 
ও জলি এই সীমা যথাক্রমে ৫০* ও ১,০** মিটারে 
স্থির করেছেন, তথাপি সম্ভবতঃ এ সীমা ১০ 

মিটারের বেশী হবে না। স্থলভাগে বিভিন্ন উচ্চতায় 
মোট বর্গকলের লেখ থেকে ম্প্ বোঝা যায় যে, 
সমুদ্রপৃষ্ঠ এখন ৫০ মিঃ উপরে উঠলে স্থলভাগের প্রায় 

১২% অংশ, ১০* মিঃ উঠলে প্রায় ২২% অংশ এবং 

২০০ মিঃ উঠলে প্রায় ৩৩% অংশ জলে ডুবে ষাবে। 
ভূতাত্বিক অতীতের চেয়ে বর্তমানে ভূভাগের 
বন্ধুরত1 অনেক বেশী; কাঙ্জেই তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ মাত্র 

১০০ মিঃ উঠলেই ভূভাগের মোটামুটি ৩৩% অংশ 
জলে ডুবে যেত। প্রত্রভৌগোলিক মানচিত্রগুলির 
দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মোট স্থলভাগের 

৩৩% অংশের বেশী কখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় 

নি; স্তরাং ৫নকতাগ্রসরণের চরম লীমা ১০৫ 

মিটারেই ঠিক করা উচিত। 
পৃথিবীর গত ৫* কোটি বছরের ইতিহাসে 

মোটামুটি ২ কোটি বছর অন্তর ছোট বাঝড় রকমের 

একট ৫নকতাগ্রসরণ বা অপপরণ ঘটেছে। বর্তমানে 

সমুদ্রের মৌট বর্গফল প্রায় ৩৪ কোটি বর্গ কি, মি. 

(১ ব. কি, মি... ০৩৮৬ ব.মাইল )। মমুদ্রপৃষ্ঠকে 
৭০ মিটার ওঠা-নামা করতে হলে ২ কোটি বছরে 

সমুদ্রে প্রায় আড়াই কোটি ঘন কি. মি. (১ ঘ. 

কি. মি.স০'২৪ ঘ. মাইল) জলের হ্থাস-বৃদ্ধি 
হওয়া চাই। সমুদ্র-জলের এই বাড়তি ব! ঘাটতির 

সম্ভাব্য কারণগুলি মোটমুটি চার ধরণের--- 

(১) তূপৃষ্ঠে মোট জলের পরিমাণের হ্াঁস-বুদ্ধি- 

জনিত, 
(২) স্থলভাগের জলীয় অংশের পরিমাণের 

তাঁরতম্)যুলক, 
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(৩) ভূপৃষ্ঠস্থ কারণে সাগর-গর্ভের আকার ও 
আয়তনের পরিবর্তনঘটি ত এবং 

0৪) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কারণে সাগর-গর্ভের 

আকার ও আদতনের পরিবর্তণঘটিত। 

আগ্নেমশিলার উতস্যন্দ জল তৃপৃষ্ঠে মোট জলীয় 
ংশের পরিমাণ বাড়াতে পারে। পুরামীবীয় যুগ 

থেকে আঙ্গ পর্বস্ত বয়সের নানা ধরণের সব আগ্রেয়- 

শিলার আয়তন থেকে দেখা যায় যে, বছরে ২ ঘ. 
কি. মিটারের বেশ কিছু কম হিসাবে আগ্নেরশিলার 

উৎপত্তি হয়েছে। ম্যাগ! বা গলিত শিলায় প্রায় 

১,% অংশ জর্প থাকলে তার ৬০% অংশের বেশী 
কখনও ছাঁড়| পায় না; কিন্তু এরও সামান্য অংশ 

আবার ম্যাগমা অঞ্চলের (ম্যাগমার সংস্পর্শে 

যেখানে পুরনো পাললিক ও অন্ঠান্ত শিল] অ।ংশিক- 

ভাবে গলে যায়) রন্ধদেশ থেকে আসে; স্বতরাং 

সেটাকে সত্যিকার জলীয় অংশের বৃদ্ধি বলা যায় 

না। কুয়েনেনের মতে এসব হিসাবের পর প্রতি 

বছরে ছাড় পাওয়া উত্্যন্দ জলের পরিমাণ ০'২৫ 

খ. কি. মিটারে দীড়ায়। ১০ কি. মিটারের চেয়ে 

বেশী গভীরতা থেকে জল বেরিয়ে আসতে পারে 

না, তাঁ নাহলে হয়তো উতস্যন্দ জলের পরিমাণ 

আরো! বেশী ধরা যেত। 

এই উৎ্ন্তন্দ জলের বেশ কিছুট। আবার আগ্নে্- 

শিলার আবইবিকারের সময় জলযোজনে খরচ 

হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, শেষ পর্যন্ত 

মাত্র *'*৫ ঘ. কি. মি. বাৎমরিক উৎস্যন্দ জল 

সমুদ্রে এসে জমে, কিন্তু এতে সমুদ্র-পৃষ্ঠের কোন 

প্রকট পরিবর্তন অপভ্তভব; কারণ ২ কোটি বছরে 

এভাবে সমূদ্রপৃষ্ঠ মাত্র ২ মি. উচু হতে পারে। 
কেউ কেউ বলেন ষে, পৃথিবী থেকে জলীয় অংশ 

প্রতিন্য়িত মহাশূন্যে চলে যাওয়ার পৃথিবীর জলীয় 

ংশ কমে যাচ্ছে? কিন্তু ই্রাাটোক্ষিয়ারে বাশ্পীয় 
চাস অত্যন্ত কম হওয়ায় এ সম্ভাবনা খুবই কম। 

বাষুমণ্ডগের চরম আর্দ্রতা ও শুফতার জন্যে সমুদ্র- 
পৃষ্ঠের ১ মিটারের বেশী ওঠ] নাম! সম্ভব নয়। 

জান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্য। 

স্থলভাগের উপর প্রচুর বরফ জমলে সমুদ্র-্জলের 

মোট আয়তন কমে যাবে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ নীচে নেমে 

যাবে। এ বরফ গলে গেলে আবার আগের 

অবস্থ। কিরে আদবে। কিন্তু ছুট! ছোট তুষার 
যুগের মধ্যের শ্বাভ'বিক ব্যবধান যত, ছুটা সৈকতা- 

পস্রণের মধ্যের ব্যবধান প্রায় তার হাজার গুণ। 

তাঁছ।দ়া উল্লেখযোগ্য তুষার যুগ ও তটবেখার অপা- 

ধারণ ওঠ|-নামার মধ্যে কোন সম্পর্ক ভূতাত্বিকেরা 

সব সময় খুক্ষে পান না বলে এ মতবাদের উপর বেশী 

জোর দেওয়া যায় না। আবার হৃদ ও অন্ান্থ 

স্বাভাবিক জলাশয়ের আয়তন সাগরের আয়তনের 

তুলনায় এতই কম ঘে, ভূতাত্বিক অতীতে কখন 

পৃথিবীতে অসংখ্য হুদে বেশ কিছু জল আটকা 

পড়ে ছিল বলে তটরেখা নীচে নেমে গিয়েছিল, 

এ কথা বলাও অপঙ্গত মনে হয়। 

সমুদ্রগর্ভে পলল পড়ায় সমুদ্রের গভীরতা আস্তে 

আস্তে কমে যায় এবং সাধারণ শিলার চেয়ে পললের 

আপেক্ষিক গুরুত্ব কম বলে এই পললের ভারে 

সমুদ্রতল বিশেষ নীচে নামে না। ফলে স্থলভাগের 

সমস্থিতিজনিত উপরে ওঠা প্রায় ঘটেই না। 

(ভূৃত্বকের নীচের অংশকে আংশিকভাবে নমনীয় 

ধরে নিলে আকিমিণডসের স্ত্রের সাহায্যে দেখানো 

যায় যে, ভূত্বকের কোন শ্তস্তের ওজন বেড়ে গেলে 

ভারসাম্য রাখবার জন্যে সেট! নীচে নেমে যাবে এবং 

আশেপাশের স্তম্ভ কিছু ওপরে উঠে যাবে। কোন 

স্তস্ভের ওজন কমে গেলে ঠিক বিপদীত অবস্থ। 
ঘটবে। একেই সমস্থিতি বলে )। এ মব বিবেচনা 

করে দেখা যায় যে, এভাবে সমুদ্র-গহ্বরের আয়তন 

প্রতি বছরে ধা কমতে পারে তাতে ২ কোটি ব্ছরে 

সমুদ্রপৃষ্ঠ খুব বেশী হলেও ৮ মিটারের বেশী উঠতে 

পারে না। 

স্থলভাগ থেকে কিছু দুরে সমুদ্রে বাৎসরিক 

অবক্ষেপণের পরিমাণ খুব কম। প্রকৃতপক্ষে সামু- 

ব্রিক পললের বেশী অংশ স্থলভাগের কাছে 

জিওপিনক্লাইন বা মহীখাত নামে এক ধরণের লহ! 



মার্চ) ১৯৫৯ 

ও সামান্ত গভীর খাতে জমা হয়। মহীখাতের 

বিশেষত্ব এই বে, পলল জমা হতে থাকলে এগুলি 
ক্রমেই নীচে নেমে যায় এবং পলল পড়া অব্যাহত 

থাকে । এভাবে বন কি. মি. গভীর পললের (যা 

পরে পাললিক শিল! হয়ে যায়) স্থ্টি হয়। মহীখাত 

নীচে নেমে যাওয়ার জন্যে আশেপাশের স্থলভাগই 
সাধারণতঃ সমস্থিতিজনিত কারণে উপরে ওঠে। 

ফলে সমুদ্র-গহবরের আয়তন কমে না; বিজ্ক মহী- 

খাতের সরদ্ধ, পললের মধ্যে অ"নকখানি জল 

আটকা পড়ে যায়। এই জলের আয়তন পললের 

আয়তনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এর ফলে সমুদ্র-জলের 

পরিমাণ কমে যায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ নীচে নেমে আসে। 

২ কোটি বছরে যদি ২০টা সাধারণ ধরণের মহী- 
খাতের (যার দের্খয ২৫ কি. মি.) গ্রস্থ ৪০০ মি. 

এবং গভীরতা ৫০* মি.) উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ 

বছরে ৫ ঘ. কি. মি. পলল সমুদ্রে পড়ে, তবেই 

সমুদ্রে মোট ২ কোটি ঘ. মি. জলের ঘাটতি পড়বে 

এবং একটা দৈকতাপনরণ ঘটবে। বাঁস্তবক্ষেত্রে 

কিন্ত অবক্ষেপণের হার এর চেয়ে অনেক কম। 

আবার মহীথাঁতের পলঙ্স, অর্থাৎ পাঁললিক 

শিল। ত্রযে বলিত হয়ে ভঞ্চিল পর্বতের সষ্টি করে 

এবং এই সব পর্বতই পরের মহীখাতগ্ুলির জন্যে 

পলল সরবরাহ করে। স্থতরাং নতুন মহীখাতে 
সমুদ্র-জলের পরিমাণ কমলেও পুরনো মহীখাত- 

গুলির ( অর্থাৎ ভর্দিল পর্বতের ) কাঁহ থেকে 

সমুদ্র কিছু জল ফেরৎ পেয়ে যাঁয়; ফলে সমুদ্র-জলের 

মোট পরিমাণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তাছাড়া 
একই সময়ে মহীখাতের ভিতরে ও বাইরে 

( এটাই স্বাভাবিক ) অবক্ষেপণের ফল পরম্পরের 
বিপরীতধর্মী | 

কেউ কেউ বলেন যে, মহাদেশগুলি যখন নীচে 

নেমে যায় তখন সমুদ্রতলের সমস্থিতিমূলক উপরে 
ওঠবার ফলে সৈকতাগ্রসরণ ঘটে । এ মতবাদ সত্য 
হলে আজ আর কোন স্থলভাগ সমুদ্রের উপরে 

থাকতো না; কারণ তূৃতাত্বিক অতীতে কোন 

ভটরেখার স্থ।য়ী পরিবত'ন ১৭১ 

সত্যিকার সমুদ্রতল কখনও স্থলভাগ হয়ে দেখ! 

দেয় নি। 

আর এক মতবাদ অন্যাধী সমুদ্রতলের এক 

পর্ীয়ক্রমিক স্পন্দনের ফলে সমুদ্র গর্ভের আয়তনের 

হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এ মতবাদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি 

বাকারণ খুজে পাওয়া ষায় না। 

আমগ্রোভের মতে-_ইন্দোনে শিয়া, ভূমধাসাঁগর 
ও পশ্চিম ভারতীয় ছ্ীপপুঞ্ের কাছে মহীখাত 

জাতীয় যে সব প্রায় পললহীন খাত আছে তাদের 

স্ষ্টির ফলে ৫নকতাপসরণ ঘটে। যদ্দিও সাম্প্রতিক 

সৈকতাপসরণ ঘটবার আগেও এ সব খাত পৃথিবীতে 

ছিল, কিন্তু তাঁদের গভীরতা হয়তো আগে কম 

ছিল। তাছাড়া আমাদের অজানা এ ধরণের আরও 

খাত সমুদ্রগর্ভে থাকতে পারে। আমগ্রোভ মনে 

করেন যে, এ সব খাতের গভীরতা বাড়বার ফলে 

শুধু মহাদেশগুলির দমস্টিতীয় উন্নতি ঘটেছে, কিন্ত 
সমুদ্রতলের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এভাবে 

৬০ থেকে ৮* মিটারের নৈকতাঁপমরণ ব্যাখ্যা করা 

যায়। এ মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই 

ধরণের যত খাতের সন্ধান মিলেছে তার বেশীর 

ভাগ এখনও যৌবনাবস্থায় আছে বলে ভূতাত্বিক 

অতীতে ব্ছুদংখ্যক এই ধরণের খাতের অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে । এদের উৎপত্তির সম্ভাব্য 

কারণের সম্পূর্ণ সন্ধান এখনও মেলে নি। 
হুয়েস্ বলেন ষে, তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর 

আয়তন ক্রমেই কমে যাচ্ছে, যার জন্যে নমনীয় 
ভূত্বক সঙ্কচিত হয়ে সমুদ্রের গভীরতা বাড়িয়ে 
বিচ্ছে; ফলে দৈকতাপসরণ ঘটছে। কিন্ত তিনি 

এই সস্কোচনের পর্যায়ক্রমিকতার কোন উপযুক্ত 

কারণ দেখাতে পারেন নি। 

কজমাতের মতামুযায়ী সমুদ্রতলে ভূ-মালোড়ন 
জাতীয় পরিবর্তন ঠনকতাঁপনরণ ইত্যাদির জন্যে 

দামী; কিন্তু সমস্থিতিমূলক সমত! রক্ষার জন্টযে 
সমুদ্রগর্ভের আস্তন এভাবে কমতে পারে না। 

উদাহরণ হিসাবে আটলাট্িক মহাসাগরে নিমজ্দিত 
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কয়েক হাজার কি. মি. লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত 

পর্বতমালাকে দেখালো যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয় যে, ভূত্বকের সিয়াল ব| হাক্ক] স্তর এখানে মেন 

উচু হয়ে আছে? কিন্তু সমস্থিতিমূলক সমতা 
রক্ষা) করে আছে বলেই এট থাকা না থাকার উপর 

সমুদ্রগর্ভের আম়তন একেবারেই নিরর করে না) 

আর সমিতি রক্ষ। না করে অনুড়মিক শক্তির 

প্রভাবে যে এ ধরণের ব্যাপক আলোড়ন সম্ভব নয়, 

ত।ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের সান্দ্রতা, গীড়ন-নহনক্ষমতা 

ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মান থেকে দেখানো যায়। 

জলির মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের বেশী অংশ 

কঠিন অবস্থায় থাকলেও তাদের তাপমাত্রা! গল- 

নাঙ্কের খুব কাছাকাছি। স্বনবংক্রিয় তেসফ্রেয়তা 

ইত্যাদির জন্যে এই তাপমাত্রার পধায়ক্রমিক হ্বাস-বুদ্ধি 

ঘটে; ফলে পৃথিবীপৃের বর্গকলে অশ্ঠব্ূপ পরিবর্তন 

আসে, কিন্ত ধিসাৰ করে দেখানো যায় যে, পৃথিবী- 

পৃষ্ঠে এভাবে ১% অংশের বেশী হাস-বৃদ্ধি হতে পারে 

না। জণি অবশ্য বলেন যে, পৃথিশীর আভ্যন্তপীণ 
তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মহাদেশগুলি নমনীঘর ভূত্বকের 

মধে] নেমে যাবে এবং সৈকতাগ্রসরণ ঘটবে, আর 

তাপমাত্রা কমে গেলে ফল ঠিক বিপরীত হবে। 
এখানে আবার পৃথিবীর আয়তন বৃদ্ধি ও মহাদেশের 

নীচে নেমে যাওয়ার ফল বিপরীতধর্মী। জলি 
তাপমাত্রার এই হ্বাস-বুদ্ধির সম্ভাব্য কারণ দেখিয়ে- 

চেন; কিন্তু কুয়েনেন “তাপমাত্রা বিবর্তন 

চক্রকে' তটরেখার পরিবর্তনের সস্তোষজনক কারণ 

বলে মনে করেন না। 

নাইনেজ, সমুদ্রে অভিকর্ষের ব্যতিক্রমের যে সব 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার উপর নির্ভর করে হে।ম্স্ 
ভূগর্ভের তরল ও নমনীয় স্তরগুলির মধ্যে এক 

ধরণের পরিচলন আৌতের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। 
এই আত উপরে ওঠবার সময় যদি তূত্বকের যে 

ংশে স্থলভাগ আছে তার নীচে এসে পৌছায় 
এবং সমুদ্রাঞ্চলের নীচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের 
দিকে চলতে থাকে তাহলে স্থলভাগ উচু হয়ে 
যাবে, সমুদ্রতল নীচে নেমে যাবে এবং সৈকতা- 

জ্ঞান ও বিজান [ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ) 

পনরণ ঘটবে; এই ব্যবস্থা বদলে গেলে সৈকতা- 

গ্রঘরণ ঘটবে। এ ন্বোতের টান এত প্রবল 

হবে যে, ভূত্বক্গ এতে পরিবতিত হতে বাধ্য । এ 

ধরণের শোতের প্রথরতা অনিয়মিতভাবে পর্ধীয়- 

ক্রমিক হতে পারে এবং গতি সান্্র পৃথিনীর 

অভ্যন্তরে অতি ধীর হবে। তাই অন্থান্ত মতবাদের 

তুলনায় একে ধেশী সম্তোষঙ্গনক বলে মনে হয়। 

কিন্ক এমন কোন শোতের অস্তিত্বের নিঃ:নংশয় 

গ্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি) বরং বিভিন 

ভূকম্পীয্্ ঢেউয়ের বেগ থেকে নানা জায়গায় 

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রগুলির যে বিন্তা ও ব্ধে 

পাওয়া গেছে, তা এই মতবাদকে সমর্থন করে না। 

তটরেথার স্থায়ী ও ব্যাপক পরিবর্তনের যাবতীয় 

সম্ভাব্য কারণগ্রলি আলোচনা করে দেখা গেল 

যে, ভূত্বকের উপরে বা মধ্যে জাত কোন প্রক্রিয়া 

ছোট পরিবর্তনগুলিরও ব্যাখ্যা করতে পারে ন1) ভূ- 

আলোড়ন এবং পৃথিবীর বহিঃস্থ কোন কারণও 

এছন্যে যথেষ্ট নয় । সম্ভবতঃ ভূত্বরকের নীচে কোন 

পর্যায়ক্রমিক গ্রক্রি্াতে শেষ পধন্ত এর ব্যাখ্যা খুজে 

পাওয়া যাবে। তবে একথা ঠিক যে, জলভাগ ও 

স্থলভাগ সব সময় মোটামুটি এক ধরণের সমতা 

রক্ষা করে চলেছে। স্থলভাগের পরিমাণ কখনও 

কোন কারণে বেড়ে গেলে আবহবিকাঁর, ব্হন 

এবং গভীর সমুদ্রে অবক্ষেপণ বেড়ে গিয়ে সমুদ্র- 

গর্ভের আয়তন কমে যায়, সৈকতা গ্ররণ ঘটে ও 

স্থলভাগের পরিমাণ হাস পায়। স্থলভাগের বর্গফল 

বা উচ্চতা কম থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠ অল্প উচুতে উঠলেই 
স্থলভাঁগের অস্তিত্ব লোপ পেত; কিন্তু তখন আবহ- 

বিকার ইত্যাদিও কমে যায়। এজন্যে তৃপৃষ্টে 
স্থলভাঁগের অস্তিত্ব ছিল না] বা সমুন্ত্রের বর্গফল 

অত্যন্ত কম ছিল, এমন কখনই ঘটে নি। 
মানগষের সময়ের জ্ঞানের তুলনায় এসব পরিবর্তন 

এত আন্তে আন্তে ঘটে যে, দু-এক শতাব্দী লক্ষ্য 
করেও মানুষ বিশেষ কৌন পরিবর্তন ধরুতে পারে 
না। তাই এসব বিষয়ে মা্ষের জ্ঞান এখনও 
অনেকট। অসম্পূর্ণ 



নিদ্রে? 
প্রীসন্তোবকুমার ৭ে 

ম'চুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ -এমন কি, বৃক্ষলতা ও 

শিদ্র( যায়। নিদ্রা কেন হয়, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের 

মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঘুমের ব্যিয়টা ষে কি, 
তা নিয়ে কেবল আজ নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকেই 

গবেষণা চলে আসছে এবং বিভিন্ন মতবাদও গড়ে 

উঠেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে হ্রাক্রিটান নামে এক 

গ্রীক দাশনিক নিদ্রার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা 

করেছিলেন। তার মতে নিদ্রার কারণ হলো, 

মীষের শরীরে যে জল (রম?) আছে দেই জল 

যখন অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে, তখন শবীবের যে 

অগ্নি (উত্তাপ ?), তা নিবে যায় এবং তাঁর ফলেই 

মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে । নিদ্রকালে অগ্নির সঙ্গে স্ব 
ছিন্ন হয়ে যাঁয় এবং যে যার আপন জগতে 

ফিরে যাঁয়। প্রভাতে উষার আলোর সঙ্গে 

আমাদের আত্মা (যার মধ্যে অগ্নি ও জল সম- 

পরিমাণে আছে) স্থিরাবস্থায় এপে উপস্থিত হয় 
এবং এই স্থিবাবস্থাকে আমরা জাগরণ বলি। কিন্ত 

আত্মার মধ্যে অগ্নি ও জল চিরদিন ই্রাবস্থায় 

থাকে না; অগ্নি বা জল, কোনও একটি প্রবল হয়ে 

ওঠে--ফলে মাছ্ষের হয় মৃত্যু । আজকের দিনে 

হিরাক্রিটাসের জীবন, মৃত্যু ও নিদ্রার এই তত্বকে 
লোকে হেয়ালি বলেই মনে করবে। তা করুক, 

কিন্ত তিনি যে মৃত্যু ও নিদ্রার সত্যকে উপলব্ধি 

করবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা বোঝা যায় । 

পূর্বে কোন কোন শারীরতত্ববিদ্ বলতেন, মন্তিক্ষে 

অতিরিক্ত রক্ত সংবাহিত হলে নিদ্রা এসে উপস্থিত 

হয়। কিন্তু আজ অর্ধকাংশ লোকই জানে যে, মস্ডিক্ধে 
অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চারিত হলে ঘুম তো আসেই না, 

বরং তাতে ঘুমের ব্যাঘাতই জন্মায়। জাগ্রত অবস্থার 
চেয়ে ঘুমস্ত অবস্থায় রক্ত সংবহন বরং কমই হয়। 

কৌন বিষর অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিস্ত। করলে 

মন্তিফ্ে রক্ত সঞ্চালন অত্যধিক হম এবং তার 

ফলে যে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, একথা আজ কারও 

অজানা নেই। 
কোন কোন রপায়নধিদের মতে, কঠিন 

পরিশ্রমের ফলে সারা দেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া 

ঘটে এবং তার ফলে সমগ্র দেহতস্বর মধ্যে বিষ 

ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষক্রিয়ায় সার] দেহ মুহামীন 

হয়ে পড়ে বলে নিজদ্রাকর্ণণ হয়। নিদ্রাকালে 

দেহ্যন্ত্র পরিপূর্ণ বিশ্রাম পাওয়ায় দেহে যে বিষ 
( টক্সিন ) ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ধীরে ধীরে বেরিয়ে 

যায়। কাজেই সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন সবল, 
সতেজ ও সুস্থ মনে হয়। এই ততব্বের মধ্যে কিছু 

সত্য থাকলেও একে পুরাপুরি মেনে নেওয়া চঙ্গে 

না। কারণ, একথা অনেকেই জানেন যে, গ্রংল 

ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিদ্রাকে বিলগ্বিত কর] চলে; 

তা ছাড়া সন্মোহনের দ্বারাও নিদ্রাকর্ষণ করা যায়। 
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মোটা কাপড় দিয়ে বেধে অসময়ে তাদের ঘুম 

পাড়াতে পেড়েছেন। কিন্তু এ সব তথ্য থেকে 

নিদ্রার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। 

এবার ফ্রয়েডের মৃত সম্বন্ধে আলোচনা করা ধাক। 

মন:সমীক্ষক ফ্রয়েড বলেন, নিদ্রা হলো শারীর-বিদ্তা 

ও জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক একটা দুরূহ সমস্যা, যার 

সম্বন্ধে এখনও পর্যস্থ বছ বাদাস্গবাদ চলছে এবং 

যার স্বরূপ ও তত্ব সন্ধে এখনও নিশ্চয় করে কিছু 

বলা সম্ভব নয়। তবে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে 
এর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং 

সেটা হলো এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ 
যখন ছিন্ন হয়ে ঘা তখন ধীরে ধীরে নিদ্রা এসে 



১৭৪ 

উপস্থিত হয়। নিদ্রার সময় বহির্জগতের যত 

কিছু উত্তেক্ষনা, অবসাদ দুরে সরে যায়। এ 

ছাড়াও যখন ক্লান্তি ও অবসন্নতা আমে তখন যেন 
ঘুমাতে ইচ্ছা করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, নিদ্রার 
জীব-বিজ্ঞানগত উদ্দেশ্য হলো, স্ীবনী শক্তিলাভ 
আর মনো-বিজ্ঞানগত উদ্দেশ্য হলো বহির্জগগতের 

সঙ্গে সন্বদ্ধ বিলোপ। এ জগতে আমরা যেন 

নিতাস্ত অনচ্ছায় এসেছি এবং এ আনা এও থাকা 

সম্ভব হয়--ছেদ ব| বিরতি আছে বলে। মাঝে মাঝে 

নিদ্রার মাধ্যমে যখন এ বিরতি আপে, তখন যেন 

আবার সেই পূর্বক্জগতে, অর্থাৎ জন্ম গ্রহণের পূর্বা- 

বস্থায় ফিরে যাই বা যাবার চেঠা করি। তাই 

নিদ্রার জন্যে প্রয়োজন হয় মৃদু উত্তাপ, 

নিস্তব্ূতা, উত্তেঙ্গনার অভাব--৫যে অবস্থায় জণ 

মাতৃগর্ভে থাকে । মানুষের নিদ্রকালীন অঙ্গ- 

বিন্তাম দেখলে এ সত্য অনেকটা উপলব্ধি হবে। 

দেখ। ষাবে, কেউ বলের মত একেবারে গোল হয়ে 

থুষায়--ঠিক যেমন মাহ্য ভ্রণ অবস্থায় ছিল। 
এই থেকে বোঝা যায় যে, নিদ্রার ম্বরূপ সম্বন্ধে 

বিজ্ঞানীরা একমত নন। 

মনে হম নিদ্রা সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 

প্যাভলব নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। গুরু- 

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ অন্থশীলন করে প্যাভলব 

জানতে পারেন যে, মানুষ সারাদিন শারীবিক পরিশ্রম 

ও মানসিক চিন্তাম্ন মগ্ন থাকলে গুরুমন্তিষ্ষের কর্টেক্ে 

উত্তেঞ্জিত অঞ্চলের হৃ্টি হয় এবং ক্রমে এই উত্তেজনা! 

মন্তিষ্ষের অন্তান্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের 

কোধগুলি অত্যন্ত শুক্ম ও ক্ষণভঙ্ুর। দীর্ঘকাল 

পরিশ্রমে স্বাযুতঙ্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, 

কিন্তু ক্রমেই দেহযন্ত্রে ও দেহের রাসায়নিক উপাদানে 

পরিবর্তন এসে উপস্থিত হয়। তার ফলে আসে 

শ্রাস্তিবৌধ ও অবসাদ। এই অবসাদ রেল-লাঁইনের 

বিপদজ্ঞাপক লাল আলোর মত কাজ করে। এখানে 

মনে রাখা দরকার, শ্রান্তিবোধ ও অবসাদ-_-এ ছুটি 

শব্দ সমার্থক নয়। শ্রাস্তিবোধ হলো--কাজের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞাম | ১২শ বর্ষ, ৩ সংখ) 

উৎপাদন ক্ষমতা হাস, আর অবসাদ হলো--কাজে 

নিরুৎ্পাহ বোধ। অবসাদে নেই অনিষ্টকর 

পগ্ণিতি এবং যথেষ্ট বিশ্রামের পর অবপাদজনিত 

পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ন অদৃশ্য হয়েযায়। এ অবসাদ 

যদি মানুষের না আদতো এবং মানুষ যদি একটানা 

পরিশ্রম করে যেত, তাহলে মন্তিষ্কের এ সুক্ষ 

কোষগুলির একেবারে নষ্ট হয়ে যাধার সম্ভাবন। 

থাকতো । কাঙ্জেই এই অবদাদের ফলে এসে পড়ে 

নিরোধ ( ইনহিবিসন ) এবং নিরোধই নিদ্রা এনে 

দেয়। প্যাভকবের নিঙ্জেরে কথা হলো-- 

গুরুমন্তিফ্কের কোষগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল; 

কাজেই তাদের গুরু পরিশ্রমের ফলে ধ্বংসের হাত 

থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা দরকাঁর। এই 

নিরোধই সেই রক্ষাকার্ধ করে থাকে। মস্তিফের 

কোঁষগুলিকে অকালে ধ্ব'সের হীত থেকে রক্ষা এবং 

ন্নাযুতঙ্ক্রের উর্লেজন] প্রশমনের ব্ষিয়ে নিদ্রা বন্ধুর 

মত কাঁজ করে। তাই পেমাুষকে ঘুম পাড়িয়ে 
সকল সমস্তার সমাধান করে দেয়। নিদ্রায় 

মানুষ পায় বিশ্রাম; কিন্তু এ-বিশ্রাম এক বিশেষ 

ধরণের । এ বিশ্রাম কর্মহীন্তা বা আলন্য নয়। 

এতে জীবনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় না) শ্বাস 

ও পুষ্টিসাধনের কাঁজ ঠিকমত চলতে থাকে, একটুকুও 
স্তিমিত হয় না। মনে হয়, নিরোধ যেন মস্তিষ্কের 

কোষগুলির পথ বন্ধ করে দিয়ে মন্তিফষের অন্যান্ত 

অংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে কোষের কাজগুলি 

ভিন্নপথে প্রবাহিত করে দিয়েছে। নিরোধের 

কাজ হলে অক্লান্ত পরিএমে দেহযস্ত্রে যে রাসায়নিক 

উপাদানের অবাঞ্চিত পরিরর্তন এসে উপস্থিত হয়, 

তাঁকে ধীরে ধীরে দূর করা। শারীরিক যন্ত্র, 
দুশ্চিন্তা, ভয় বা মানিক উত্তেজন। ষদি অত্যন্ত বেশী 

হয়, তাহলে কটেক্সের উত্তেজিত অংশ অত্যন্ত শক্তি- 

শালী হয়ে এই নিরোধ বন্ধ করে দিয়ে নিদ্রার 

ব্যাঘাত হৃষ্টি করে। অপর পক্ষে কটেক্সে 

নিরোধ-বিস্তার প্রতিরোধকারী উত্তেজনাগুলি, 

যেমন--আলো ও শব্দ দুর করে অন্ধকার, নীরবতা, 



মার্চ, ১৯৫৯ ] 

মু সংগীতের শব, শীতকাঁলে মৃদু উত্তাপ ও 

গ্রীষ্মকালে ফুরফুরে হাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে 

সহজেই ঘুম আসে। 
প্যাভলব বলেন-ক্লাস্তি ও অবসাঁদের হাত 

থেকে জীবদেহকে রক্ষা করবার জন্যে কটেক্মের স্নান 

কোষগুলিতে নিদ্রা একট! গপ্রহরারত নিরোধ 

সৃষ্টি করে। নিদ্রা হলো একটা] নিরোধ, যা গুরু- 

মন্তিষ্ষের অধিকাংশ স্থানে মন্তিষ্কের উভয় গোলাধে 

এবং মন্তিষ্ষের নিম্নভাগ পযন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। 

প]াভলব তার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ 

করেছেন কুকুরের উপর পবীক্ষামূলকভাবে নিরোধ 

হ্যট্টির দ্বারা শিদ্রাবর্ষণ করে। কুকুরের গুরুমন্তিক্কে 

নিরোধ প্রয়োগ বরে দেখেছেন, সে নিরোধ গুরু- 

মস্তিষ্কের চুড়া থেকে আন্তে আস্তে মন্ডিফের অন্যান্য 

অংশে ছড়িয়ে পড়ে_ ফলে কুকুরটি ঘুমিয়ে পড়ে । 

নিদ্রাব্ষয়ক যতগুলি ঘত্বের কথা আগে ব্লা 

হয়েছে, যেমন- ক্লীস্তি, অবসাদ, মন্তিফকোষে বিষ 

সঞ্চার, অ।যুকে'ষের উত্তেজনা বা উত্তেজনার অবসান 

প্রভৃতি কারণে নিদ্র| এসে থাকে । এ সব তত্বগুলি 

পরস্পর বিরোধী । এই সব তত্বের সমম্বপ্র সাধন 

হয়েছে প্যাভ লভের নিরোধ সৃষ্টির তত্বে। আগেই 
বলা হয়েছে, মন্তিষ্কের প্নাযুকোষগুলি অত্যন্ত 

স্থস্, সংব্দেনশীল ও ন্ণভঙ্গুর। প্রবল বা দীর্ঘায়ত 

ইন্জিয়স্থানের ন্ায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনায় এই ল্সীযু 
কোযগুলি উত্তেজিত, দুর্বল অথবা অবসাদ গ্রস্ত 

হয়ে নিরোধের পথ প্রশস্ত করে তোলে । উল্লিখিত 

কারণগুলি এককভাবে অথবা অন্তান্য কারণের 

সঙ্গে যুক্ত হয়ে মন্তিক্ষে প্রতিক্রিয়া এনে নিদ্রাকর্ষণ 

করে। কাজেই এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা 
যায়, নিদ্রাব্ষিয়ক বিভিন্ন তত্বগুলি প্যাভলবের 

তত্বের পরিপন্থী নম়। প্যাভলবের এই তত্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে নিস্তব্ধতা, অন্ধকার, মৃছু একটান! 

শব্দ প্রভৃতি নিদ্রাসহায়ক কারণগুলি ব্যাখ্যা কর! 

চলে। এদব অনুকূল পৰিবেশগুলির মধ্যে 
কোনট! মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার 

ন্দ্রি ১৭৫ 

কোনটা নিয়ন্্ত উত্তেজক (001,010101520 

১০100105) হিসাবে নিদ্বার সহায়তা করে। 

নিরোধের ফলে যে নিদ্রার সুট্টি হয় তার আহ 

একট প্রমাণ হলো-_ অগভীব্র বা অতি অল্প নিরোধ 

সমগ্র মন্তিক্ষ-চুড়ায় প্রভাব বিস্তার না করে" যণ্দি 
মন্তিষ্ষের একটি বা ছুটি অংশে প্রভাব বিস্তার করে, 

তাহলে মস্তিষ্কের এ অংখগুণল নিস্তেজ হয়ে মাত্র 

এ বিশেষ বিশেষ অংশে নিজ্রার হুষ্টি করে। এই 
অদ্ভূত আংশিক নিদ্রাকে সংবেশন বা হিপনটি গম 

বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধ পর্যস্ত 

বিজ্ঞানীরা মংবেশনের প্রকৃত কাদ্ণ সম্বন্ধে অজ 

ছিলেন এবং নিদ্র। ও মংবেশনের যধ্যে হুম ভেদ 

রেখাটি ধরতে পারেন নি। প্যাভলবের এই 

গব্ষেণায় সংবেশনের গ্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। 

নিদ্রা বিষয়টা কি ও তাঁর ম্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন 

বৈজ্ঞানিকদের তথ্য আলোচনা করা হলো। এবার 

নিদ্রার আর একট| দিকের বিষম আলোচন! করা 

যাক। মনাবিজ্ঞানব্দি ডাঃ আলফ্রেড এভলার 

মানুষের নিদ্রা ঘাবার ভঙ্গী থেকে মান্গষের চিত্র 

নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষ চিৎ হয়ে, 

টান হয়ে, উবুড় হয়ে বাকুকড়ে বিভিন্নভাবে ঘুমায়। 

তিনি বলেন, এই বিশেষ বিশেষ ঘুমাবার ভঙ্গী 
দেখে তাদের চরিত্র এবং আশা-আকাহঙ্ার বিষয় 

নির্ণয় কর। চলে । তিনি এর নাম দিয়েছেন জীবন 

লিপি বা অর্গান ভাঁয়ালেক্ট। তিনি লিখেছেন-- 
খুব ছোট শিশুর! চিৎ হয়ে শোয় এবং শোবার 

সময় তাঁদের হাত দুটা উপর দিকে ওঠানো থাকে। 

শিশুদের এ অবস্থায় ঘুমাতে দেখলে বুঝতে হবে, 

তারা বেশ স্স্থ ও রোগশূন্য । পূর্ণবয়স্ক লোককে 
চিৎ হয়ে হাঁত-প1 ল্থা করে ঘুমাতে দেখলে বুঝতে 

হবে, তাঁর জীবনে বড় হবার আকাঙ্খ। আছে। যে 
লোঁক মুখে চাদর ঢাঁকা দিয়ে বুকুরকুগ্ুপী হয়ে 
ঘুমায়, বুঝতে হবে সে লোক উদ্যোগী ও পরিশ্রমী 

তো নয়ই বরং ভীরু কাপুরুষ। উবুর হয়ে যেলোক 
ঘুমায়, সে লৌক হয় একগুয়ে। 



১৭১ 

প্রাণথীমাত্রেরই নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন। নিদ্রা 

আনে নবজীবন। অনাহারে “জীবের মৃত্যু হয়, 
একথা সকলেই জানে? কিন্তু অনি্রায় তার চেয়ে 

কম সময়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এ বিষয়ে কুকুরের 
উপর পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে, কুকুরকে দীর্ঘ- 

কাল ঘুমোতে না দিলে তার আামুতস্ত্রের। বিশেষ 

করে কটেক্সের পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং শেষ 

পর্বস্ত এই পরিবর্তন কোষগুণকে ধ্বংস করে 

ফেলে। জীবদেহকে ক্লান্তি ও অবসাদের হাত 

থেকে বাচাবার জন্তে প্যাভলব বলেন-ম্বাযুকোষ- 

গুলিতে একট প্রহরারত নিরোধের হ্তি হয়। 

নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের যে সব অংখ বহির্জগতের সঙ্গে 

সম্বন্ধ বজায় রাখে, প্যাভলব জার নাম দিয়েছেন 

কর্টেক্সের প্রহরা-কেন্্র। এই প্রহরা-কেন্দ্র কর্তব্য- 

পরায়ণ সতর্ক প্রহরীর মঙ্ডই সদাক্জাগ্রত থেকে 

অনেক সময় মাঙুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। 

তাই দেখ। যায়, শুশ্সযাকারী পীড়িত ব্যক্তির 

শিগরে বনে ঢুলছেন। বোমাবর্ষণ, কামান গর্জন বা 

গৃহপতনের শবও হমুতো তার কানে পৌছচ্ছে না) 
কিন্তু রোগীর সামান্তমাঞ্জ কাত্রানিতে তার ঘুম 

ভেঙ্গে যায়। মস্তিষ্কের অতি উত্তেক্ষনা যাতে ন! 

হয় তাঁর ব্যবস্থা! করা দরকার। উত্তেজনা অতিরিক্ত 
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হলে নিদ্রার ব্যাঘ1ত হবে। শরীরকে সুস্থ ও সবল 

রাখতে হলে যথেই্ট পরিমাণে নিদ্রার দরকার। 

ঘুমাবার কাল অবশ্ত বয়স অনুসারে কম-বেশী হবে। 

বয়স্ক লোকের অন্তত্তঃ ৭ ঘণ্টা আর ১৪ থেকে ১৬ 

ব্ছর বয়সের বালক-বালিকাদের অস্তত্ঃ ৮ ঘণ্ট| 

ঘুমানো! উচিত। শিশুদের ঘুমানো দরকার আরও 

বেশী। ঘুমাধার সময় কোমরের কাপড় ঢিলে 

করে দ্েওয়! দরকার, তাঁতে রক্ত চলাচল ঠিকভাবে 

হতে থাকবে। কারণ নিদ্রার সময় স্বাযুতস্থের 

কার্ধকলাপ হাস পাঁয়। শ্বাসযস্থ ও রক্তমংবহন যঙ্থের 

কার্ধকলাপে পরিবর্তন আসে, নাঁড়ী ও শ্বান-প্রশ্থাসের 

গতি হাস পায়। শরীর আড় না রেখে শিখিল 

করে শোওয়া দরকার এবং ঘরের জানাল খুলে 

রেখে যাতে বাতাপ চলাচল অব্যাহত থাকে, সেদিকে 

দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিদ্রার রোগ-নিবারণ ক্ষমতা 

দেখে বর্তমানে অনেকে মানসিক ও আাযুতন্তর 

রোগ নিদ্রার দ্বারা ভাল করবার চেষ্টা করছেন । 

একে বলা হয় শ্লিপথিরাপি। ত্রোমিন ও ইনসুলিন 

প্রয়েগে ঘুম পাড়িয়ে অনেক মানপিক রোগ 

উপশম করা সম্ভব। প্যাঁভলব এ বিষয়ে গব্ষেণা 

আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার 

আগেই তিনি ইহলোঁক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। 

সঞ্চয়ন 

মানব-কল্যাঁণে জীবাণু 
ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াঝ্সম্যান মানব-কল্যাণে 

জীবাণুর অবদান সম্পর্কে পিখেছেন-_-জীবাণুর 

অস্তিত্বের ' বিষয় অবগত হওয়ার অনেক আগে 
থেকেই জীবাণু নানাভাবে মানুষের সেবা করে 

আসছে । সেই অতীতের যাযাবর মানুষ দেশ থেকে 

দেশাস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের গবাদি পণ্ড, ভেড়া 

ও অন্যান্ত তৃণভোজী প্রাণীদের জন্তে শ্বামল প্রীস্তরের 

সম্ধানে--সেদিন তাদের দুপ্ধ'সংরক্ষণের জন্তে নিওর 

করতে হতো এই জীবাধুর উপর। ল্যাক্টিক 
আযাপিভ ব্যাকটেরিয়া ছুধ টকিয়ে দই করে দিত 

এবং তাতে দুধ পচতে পারতো না। 

তারপর মানুষ ঘর বাঁধতে শিখলো, জমির উপর 

নির্ভর করতে লাগলো--শস্ত তাঁর অন্ন চিন্তা 

ঘোচালো। এবার তার সাহাষে;র জন্তে এগিয়ে 

এল নতুন ধরণের জীবাণু । 

লেভন, নামে বিশেষ গাজলা মানুষকে রুটি 
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তৈরী করতে সাহাধ্য করলো। অন্তান্ত জীবাণু 

আস্গুরে গীঞ্জলা স্থষ্টি করে যোৌগালো পানীয় মদ, 
ধাগশশ্য থেকে তরী হলো বিম়্ার। কিন্তু এখানেই 

শেষ নয়। আরও জীবাণু দিনরাত কাজ করে 

যাচ্ছে মানমের শস্তক্ষত্রে-শম্তের ফেলে দেওয়। 

অংশ থেকে ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ 

বৃদ্ধি করছে । এভাবেই শস্যের পুরীর জন্যে 

প্রয়োজনীয় খোরাক যোগাতে তার! সহায়ক 

হয়ে উঠেছে। 

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 

বিশেষ করে গত শতাব্দীর শেষাধে-- জীবাণুর 

বিষয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ংজ্ঞানিক অঙ্ন্ধানের রূপ 

নিয়েছিল। লুই পাস্তর, ফাঁড়িন্যাণ্ড কোহেন, রবার্ট 
কৃ, পল এরলিখ এবং অন্তান্ত বহু বৈজ্ঞানিকের 

গব্যেণার পর মানব-জীবনে জীবাণুর বিশিষ্ট স্থানের 

বিষয় অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে । মে!টামুটি 

ছু-শ্রেণীর জীবাণুর অস্তিত্বের ব্ষম্ব জানা গেছে-- 

এক ধরণের জীবাণু ম্মরণাতীত কাল থেকেই 
মান্ষের মধ্যে নানীরকমের রোগ ছড়াচ্ছে, মড়ক 

আন্ছে। গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেতের শস্তাদিও 

এসব জীবাণুর হাত খেকে রেহাই পায় নি। এসব 

জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে, তাদের ধ্বংস 
করতে হবে। আর এক ধরণের জীবাণু নানাভাবে 
গজল সৃষ্টি করে। এর সাহায্যে মানুষের পক্ষে 

অত্যাবশ্যক নানারকমের রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরী 

হয়। এদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্তে চেষ্টা করতে 

হবে। 

প্রাচীন যুগে মানুষ মনে করতো, ব্যাধির মূল 

হলো! দেবতা বা দানব। সেজন্যে দৈববাণী সম্বন্ধে 
তার আকুতির অস্ত ছিল না, দানবকে দূর করবার 

জন্তে চলতে। নানান প্রচেষ্টা । কিন্তু সময়ের অগ্র- 

গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেই আদিম রীতিনীতির 

পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পরিষ্ষীর- 
পরিচ্ছন্নতা ও রোগ-সংক্রমণ রোধের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে । বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার 

গু 
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করে ব্যাধি-নিয়ন্ত্রণর আজ সম্ভব হয়েছে। প্রথমে 

কুইনাইনের মত কয়েকটি ভেষজ দ্রবা, নান| ধরণের 
টিকা, বিষনাশক এষুধ ও সিরামের সাহায্যে জর, 

ব্সস্ত, ভিপ থেরিয়া, নিউমোনিয়া ও অন্তান্ত রোগের 

চিকিৎসা করা হতো। ধীরে ধীরে কৃত্রিম 

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি 

করা হয় বা তাদের পর্গিবতে নৃতন রাসায়নিক 

দ্রব্য চালু করা হয়। যেমন পারা ও আসেোনক 

থেকে তৈরী যৌগিক দ্রব্যের সাহাষ্যে সাফল্যের 

সঙ্গে যৌনব্যাধির চিকিৎস| সম্ভব হয়েছিল। গদ্ধক 
থেকে ওষুধ তৈরী করবার পর থেকে ট্ট্যাফাই- 
লৌকককাস, ট্রেপটোকক্কাস এবং এণ্টেরিক ব্যাকুটে- 

রিয়াথটিত অসংখ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। 

মেই সঙ্গে ভাল জীবাণুর উন্নয়ন ও তাদের ম!হ্ুষের 

উপকারে লাগাবার জন্যে কাজ চালানো হচ্ছে। 

অসংখ্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে ব্যাপক হারে 

জীবাণুর বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে এবং উদ্ভিদ ও জমি 

রক্ষার জন্যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক 
শিল্পোন্নয়নের আজ নানা ধরণের সুরাসার, 

জৈব আসিভ এবং আপিটোনের মত অন্থান্ 

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপক হারে তৈরী হচ্ছে। 

নানা! ধরণের এন্জাইম ও ভিটামিন, বিশেষ করে 

বি-৬ ও বি-১২ তৈরী করবার জন্যেও এগুলি 

ব/বন্ৃত হচ্ছে । জীবাণু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান 

অর্জনের ফলেই আজ মদ চোলাই, পনির 

ও অন্তান্ত খাচ্যো্পাদন ব্যবস্থার এত ব্যাপক 

উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আজ মামুষের সেবায় 

জীবাণুকে যে কতভাবে কাজে লাগানে। হচ্ছেঃ ত। 

বলে শেষ করা যায় না। থাছ্য-সংরক্ষণ থেকে হক 

করে নর্দামার জগ্তাল সাফ প্রভৃতি সব কাজেই 

জীবাণুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। 

এভাবে জীবাণুকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনা 

হয়েছে। কিন্তু আযটিধায়োটিক্স সষ্টির ফলে 

মান্ষের সেবায় জীবাণুকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ 

করা সম্ভব হয়েছে। ভাল আর খারাপ জীবাণু 
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মিলিয়ে তা কর! হয়েছে। মানুষের উপকারের 

জন্যে উপকারী জীবাণু অপকারী জীবাগুদের সঙ্গে 

যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হয়েছে । উপকারী জীব।ণু নানা 

ধরণের আিবায়োটিক্স সৃষ্টি করে ক্ষতিকারক 

জীবাণুর উপর চরম আঘাত দিতে সক্ষম হয়েছে। 

এর ফপেই ঠিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতিতে 

ঘটেছে বিপ্লব। একদিন যে সব রোগের ফলে 

মানবজাতি ধ্বংপের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল, আজ 

তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কলের, গ্নেগের 

মড়কে আগে এত লোক মারা যেত যে, মাছষের 

ইতিহানে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতেও অত মানুষ 
মরে নি। কিন্তু আজ এসব রোগ আর তত 

মরাত্বক নয়। শিশুর রোগ প্রায় নেই বললেই 
চলে। আম্ত্রিক প্রদাহ, গলাঁপ রোগ এবং অন্যান্ঠ 

অলংখ্য সংক্রামক রোগ এক আর আগের মত 

বিপদ ঘটাতে পারে না। মানুষের আমু অনেকটা 

বেড়ে গেছে । এমন কি, যক্মাবোগ (যা প্রাগেতি- 

হাঁপিক যুগ থেকে শব চেয়ে বেশী মারাত্বক রোগ 

বলে পরিগণিত হয়েছে, যার কবলে পড়ে সর্বাধিক 

ংখ্যক লৌক প্রাণ হারিয়েছে ) একেবারে নিয়প্রিত 

হতে চলেছে। 

রোগ-উত্পাদক জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত 

যথেষ্ট ক্ষমতা কতকগুলি পরিবর্তনশীল দ্রব্যের 

আছে বলে জানা গেছে। আধুনিক কালের এ 

হলো! অন্যতম অত্যাশ্চধ আবক্ষীর। মাত্র বিশ 

বছর আগে এনিয়ে গবেষণা সরু হয়। ছত্রাক, 

ব্যাকটেরিয়া একং আ্যাক্টিনোমীইসেটিসের মধ্যে 
এক ধরণের জীবাণু যে এক ধরণের রাদায়নিক 

পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে, যাতে বিভিন্ন ধরণের 

রোগ-স্থ্টিকারী জীবাণুর বুদ্ধি রোধ কর! যায়, তা 

১৯৩৯ সালের আগেই জানা সম্ভব হয়েছিল। কিন্ত 

এই জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব কমই প্রয়োগ 

করা হয়েছিল; আর পরীক্ষাও চালানো! হয়েছিল 

বিচ্ছিন্নভাবে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টেষ্ট টিউবে 

পরীক্ষ! করা হঞেছিল। বোগ চিকিৎসার জন্তে 

তাদের ক্ষমত] পুরাপুরি উপলব্ধি করা হয় নি। 

আান্টিবায়োটিক ঠিক মত আবিষ্কৃত হয়েছে 

১৯৩৯ সালে । এ বছর ডুবয় ব্যাক্টেরিয়াজাত 

টাইরোথাইসিন সন্ধে তার গবেষণার ফল 

প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লোরী, চেন ও 

তীর সহবমীর] পুনরায় পেনিমিলিন আবিষ্কার 

করেন। এ বছর আবার গবেষণাগারে উত্পাদন 

করা হলো আযক্টিনোমাইপিন। তার পরেই এল 

ট্রেপটোথণইদিন আর ট্রেপটোমাইপিন। এমব 

আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার খুলে 

গেল। 

যে সব জীবাণু আ্িবয়োটিক সৃষ্টি করে, 

তাদের মধ্যে আকৃটিনোমাইসেটিসের স্থান পুরো- 

ভাগে। সংক্রামক রোগ চিকিৎসার জন্যে বর্তমানে 

ব্রিশটি বা তারও বেশী আযার্টিবায়োটিক ব্যবহার 

করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে ছুটি বা তিনটি 

ব্যারিরিয়া থেকে, ছুটি বা তিনটি ছত্রাক 

থেকে, আর বাকী পচিশটি আকিনোমাইসেটিস 

থেকে উৎপন্ন হয়। এ-পর্যন্ত আযান্টিবায়োটিক্ের 

মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলে! পেনিসিলিন আর 

স্েপটোমাইমিন। পৃথিবীতে যত সংক্রামক রোগ 

আছে তার প্রায় নব্বই শতাঁংশ এইগুলি দিয়ে 

নিয়ন্থণ কর। যায়। 

আযান্টিবায়োটিক শুধু ষে মানুষের বন্ধু তা নয়, 

হাঁস-মুরগীর রোগের চিকিৎসার জন্যেও এগুলির 

প্রয়োজন। উদ্ভিদের কয়েকটি রোগ দূর করবার 

জন্যে ৪ এগুলি ব্যবহৃত হয়। 

আজ মান্গষের জীবনে জীবাণু এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে-তার খাছ্যশস্তের উন্নয়ন 

সম্ভব হয়েছে; জঞ্জ।ল দুর করা, মূল্যবান শিল্পজীত 

দ্রব্য উত্পাদন, আর নানাপ্রকার সংক্রামক বোগ 

নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হয়েছে। তাই জীবাঁথুকে বলা 

হয় মানব-বন্ধু। 



কিশোর বিজ্ঞাণীর 
দুর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

মাঢ-3৯৫ 

এ২খ বয় ৬ ৩য় সঙখ7)। 
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কাঁকড়ার কথ' 

কাকড়া আমাদের খুবই পরিচিত প্রাণী। এদের মস্তকের সম্মুখভাগের বৌটাসংলগ্ন 

চোখ এবং হাটবার বিচিত্র ভঙ্গী সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা চোখ ছটিকে 
ইচ্ছামত উচু-নীচু করতে পারে এবং প্রয়োজনমত মাথার খাজের মধ্যে মুড়ে রাখতে পারে। 
কাকড়া এবং চিংড়ি একই জাতীয় প্রাণী। কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোন সাদৃশ্খ 
দেখ! যায় না। কীকড়ার শৈশব ও পরিণত অবস্থায় দৈহিক গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাঁবে 

অ!লোচন। করলে দেখ। যাবে-ফ্কাকড়া ও চিংডি একই গোঁ্ঠী থেকে বিভিন্ন পারিপান্থিক 
অবস্থর প্রভাবে ক্রমে ক্রমে দৈহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌচ্ছে। 

চিংড়ি জাতীয় আদিম জলচর প্রাণীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হয়তো প্রাকৃতিক কোন কারণ 

বশতঃ অপেক্ষাকৃত অন্পপরিনর অগভীর জলাশয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল । কালক্রমে 

খাছ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় ভাঙ্গায় বিচরণ করবার ফলে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান দৈহিক 

আকৃতি ধারণ করেছে, অথবা সমুদ্র-জলে যথোপযুক্ত খাছ্যের অভাব ঘটায় ক্রমে ক্রমে 

স্থলে বিচরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । জলঙোত বা ঢেউ-এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীটাণু 
ডাঙ্গায় এসে পড়ে । জল নেমে গেলে এঁনব কাটাণুর কিছুট। তীরে আটকা পড়ে যায়। 

সম্ভবত চিংড়ি জাতীয় আদিম প্রাণীর এদব কীটাণু খাবার লোভে তীরের দিকে চলে 
আসতো । বোধ হয়, লেজের জন্যে ভাঙ্গায় বিচরণে এদের অসুবিধা ঘটেছিল। সে জন্যে 

ডাঙ্গায় বিচরণকারী আদিম চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর কোন কৌশলে লেজটাকে গুটিয়ে বুকের 
নীচে রাখতো।। এর ফলে তাদের তাড়াতাড়ি চলাফেরা, খাগ্য-সংগ্রহ ও শত্রর আক্রমণ 

থেকে আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা হয়েছিল । 

কাঁকড়ার শৈশব অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার! প্রায় চিংড়ির মতই 
দেখতে । শিশু কাঁকড়ার লেজ থাকে এবং লেজের সাহাঁষোই তারা জলে সাতার কেটে 
বেড়ায়। কাঁকড়া পরিণত অবস্থায় লেজ গুটিয়ে একটি মস্তকসর্বন্ব পিগাঁকার শরীর নিয়ে 

স্থলে বিচরণ করতে আরম্ভ করে । অধিকাংশ জাতের কাকড়াই জল ও স্থল-_উভয় ক্ষেত্রেই 
বিচরণ করে; আবার কয়েক জাতীয় কাকড়। উভচর হওয়। সন্তবেও জলে বিচরণ করাই 

বেশী পছন্দ করে। 

কাকড়ার ডিম ফুটে কতকট। চিংড়ির মত দেখতে, ক্ষুদ্রাকৃতির বাচ্চা বের হয়। 

হঠাৎ দেখলে বাঁচ্চাচলিকে চিংড়ির বাচ্চা বলে মনে হয়। এই অবস্থায় এর লেজ ও 
অন্যান্য উপাঙ্গের সাহায্যে জলে সাতার কাটে । এই অবস্থায় এদের 'জোইয়া” বল! 

হয়। তারপর এর! ক্রমশঃ খোলস বদ্লায় এবং ধীরে ধীরে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে । 
আদি, মধ্য ও পূর্ণ জোইয়া-_-এই তিন অবস্থা পার হয়ে বাচ্চা্চলি ঠিক চিংড়ির মত 
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দেহাকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় বাচ্চাঞ্চলিকে মেগালোপা বলা হয়। মেগালোপা! 

অবস্থা থেকে খোলস ত্যাগ করে পুর্ণাঙ্গ কাকড়ার রূপ ধারণ করে। তখন এদের 

লেজটি প্রসারিত থাকে না, বুকের নীচে গুটিয়ে রাখে। ঠিক কীকড়ার আকৃতি ধারণ 
করবার পূর্ব পর্যন্ত এরা জলেেই থাকে-_তাঁরপর স্থলেও বিচরণ করে। এই ভাবেই 
সাধারণতঃ কাঁকড়ার বাচ্চারা বাঁর বার খোলস বদলে ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পাঁয়। 

শৈশবকালে পাঁতি-কাকডা অবশ্য মাতৃদেহেই পালিত হয় এবং কিছুট। বৃদ্ধি পাওয়ার 

পর স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে মারন্তভ করে। কীঁকড়াদের মধ্যে কেউ দলবদ্ধভাবে 

আবার কেউ বা এককভ।বে বিচরণ করে থাকে । 

পুথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাজাতীয় কাকড়া দেখা যায়। এদের মধ্যে 

সম্ভবতঃ জাপাঁনের রাক্ষুসে কাকড়াই সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে । এই কাকড়া মানুষের 

পক্ষেও ভীতিজনক | প্রপাবিত অবস্থায় এদের দাড়া ছুটি ৬/৭ হাতের বেশী লম্ব। 

হয় এবং গোল মাথাটি প্রায় ছুটি মানুষের মাথার সমান হয়ে থাকে । অবশ্য অপেক্ষাকৃত 

ক্ষুদ্রাকৃতির উভচর কাকড়াই সংখ্যায় বেশী। এছাড়া আর এক জাতীয় অদ্ভুত স্বভাবের 
কাঁকড়া দেখ। যায়, যাঁদের বলা হয় গেছো-কাকড়া। এর! খাছ্ের সন্ধানে নারিকেল গাছে 

আরোহণ করে এবং দাড়ার সাহায্যে নারকেলের ছোবড়া কেটে ভিতরের শাস 

উদরস।ৎ করে। 
আমাদের দেশে সাধারণতঃ চার-পাঁচ জাতীয় কাকড়া দেখা যায়। নোনা জলের ৫/৭ 

ইঞ্চি চওড়া কাকড়াগুলিকে সীলা-কাকড়া বলে। চিতি-কীকড়া আঁকাঁরে খুবই ছোট । 

সাধারণতঃ এদের নোন। জলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাঁয়। মিঠা জলে হল্দে ব! 

বাদামী রঙের এক জাতীয় কাঁকড়। দেখা যায়। এগলিকে বলা হয় পাতি-কাকড়।। 

সমুদ্রের নিকটবর্তী নদ-নদীতে রাজ-কাকড়। দেখা যায়। উভচর হলেও এর! বেশী সময় 
জলেই বিচরণ করে। সমুদ্রতটে সাধারণত: ক্ষুদ্রাকৃতির ছুই জাতীয় কীকড়া দেখা যায়। 

এরা উভচর হলেও বেশীর ভাগ সময় ডাঙ্গায়ই বিচরণ করে। এদের একটিকে বলা 

হল সন্ন্যাসী--রকাকড়া এবং অন্যটি সাধারণভাবে লালকীকড়া নামেই পরিচিত। 

সমুদ্রের বালুকাময় তীরে শামুকের পরিত্যক্ত খোল! যথেষ্ট দেখা যায়। সন্গ্যাসী-কীকড়। 

এই পরিত্যক্ত খোলার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে খোলাসহ তীরভূমিতে বিচরণ করে। 

সন্ন্যাসী-কাকড়ার এই চলাফেরার দৃশ্য খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। 
বালুকাময় তটভূমিতে অসংখ্য লাল-কাকড়া দেখা যায়। এরা তটভূমিতে গর্তের 

মধ্যে বাস করে। খাবারের সন্ধানে এরা যখন গর্তের মুখে মোটা লাল দাঁড়াটা 
উচু বসে করে থাকে তখন মনে হয়, যেন পালিতা- মাদারের অসংখ্য লাল ফুল তটভূমিতে 

ছড়িয়ে পড়ে আছে। দুর থেকে বোঝা খুবই কঠিন_- সেগুলি ফুল, না_আর 
কিছু । এদের স্বভাবের একটা বিশেষত এই যে, এরা গর্তের মুখ ছেড়ে খুব দূরে 
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যাঁয় না এবং ভয় পেলেই চট করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে । এরা খুবই সন্দেহপ্রবণ। 
একবার আতঙ্কের কোন কারণ ঘটলে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। এদের দৃষ্টি- 
শক্তিও খুব প্রথর। গর্তের ভিতর থেকে শিকার বা শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখে। 

শিকারের আশায় দাড়াটাকে উচু করে নিশ্চলভাবে অপেক্ষা করে। এদের ধরাও 
খুব কঠিন। ভয় পেলে চক্ষের নিমেষে যার যাঁর গর্ভের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গর্তের 
খুব কাছাকাছি থাকে বলে নিজের গর্ত চিনতে ভূল হয় না। তবে হঠাৎ তাড়া করলে 

দিগ্রান্ত হয়ে ভুল গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। তখন গর্তের মালিক ও আগন্তকের 

মধ্যে ভীষণ লড়াই লেগে যাঁয়। বেশী শক্তিশালী কাকড়াটিই শেষ পর্যস্ত লড়াইতে 

জয়লাভ করে । পরাজিত কাঁকড। হয় অন্যত্র পলায়ন করে, নয়তো প্রাণত্যাগ করে। 

লাল-কাঁকডার আকৃতি খুবই ছোট এবং গোলাকার- লম্বা ও চওড়াঁয় এক 

ইঞ্চিরও কম। এদের গায়ের রং খুব লাল না হলেও দাড়ার রং টকটকে লাল। এদের 

একটি মাত্র দাঁড়াই আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার এবং দেহ অপেক্ষ। দাঁড়াটি 

খুবই বড়; কিন্ত অপর দাঁড়াটি খুব ছোঁউ। গর্তের বাইরে বিচরণ করবাঁর সময় বড় 

দাঁড়াটিকে খাড়া করে রাখে । দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন দাঁড়ীটি দেখলে সহজে বিশ্বাস কর! যাঁয় 

না যে, অতটুকু প্রাণীর এত বড় দাঁড়া হতে পারে । অপর দিকের ছোট দাঁড়ার সাহায্যে 
খাগ্যবস্ত্র গ্রহণ করে। ঢেউ বা জলের শ্রোতে তটভূমি প্লাবিত হলে এরা গর্তের মধ্যে 

আশ্রয় গ্রহণ করে। জলের ধাক্কায় বালি পড়ে গর্ভের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জল নেমে 

যাবার পর এরা গর্তের মুখের বালি সরিয়ে বেরিয়ে আসে এবং ঢেউয়ের সঙ্গে যে সব 
ক্ুত্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী চড়ায় আটক পড়ে, তাঁদের ধরে উদরসাৎ করে। সমুদ্রতীরে 

বেড়াতে গেলে লাল কাঁকড়া ও সন্াসী-কাকড়। প্রচুর দেখতে পাবে। 

প্রীঅরবিল্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জানবার কথা 

১। জোনাঁকীর সঙ্গে সবাই পরিচিত । এর! স্িপ্ধ নীলাভ আলো দেয়। বিশেষজ্ঞ- 

দের ধারণা__-একদিন হয়তো। এই জোনাকীর আলোই জীবনের রহস্য সমাধানের নতুন 
পথের সন্ধান দেবে। সাধারণ পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হলেও বিজ্ঞানীদের নিকট এর গুরুত্ব 
অসাধারণ। তাঁরা বলেন-_-উদ্চিদ সৃর্ধের আলো-কে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবতিত করে। 

জোনাকী আবার রাসায়নিক শক্তিকে নিপ্ধ আলোয় পরিবন্তিত করে। যেকোন বিদ্যুৎ- 

উৎপাদক কোম্পানী অপেক্ষা এরা ভাল ভাবেই আলো উৎপাদন করতে সক্ষম । একট! 

বৈছ্যতিক বাতির অধিকাংশ শক্তিই উত্তাপ রূপে ব্যয়িত হয়ে যায়। এ হিসেবে শতকর! 
৯৫ ভাগ উত্তাপহীন আলো উৎপাদনে জোনাকী খুবই সুদক্ষ-_অর্থাং এরা যে আলে। 
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বিকিরণ করে তাতে উত্তাপ থাকে না। কিন্তু এদের আলো দেবার ক্ষমতা খুবই কম 

শি. চি দহ 

বা 
১নং চিত্ত 

১৩৭,০০০ জোনাকীর আলে। একটি ৬* ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির আলোর সমান 
হতে পারে। 

২। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতম খনি কোন্টি ? বিশেষজ্ঞরা বলেন-_ 

ভারতবর্ষের মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার ন্বর্ণথনি অঞ্চলের উরেগাঁম অব দি 

চ্যাম্পিয়ন রিফ স্বর্ণথনিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতম। এই খনির 

২নং চিত্র 
গভীরতম স্থান তৃপৃষ্ঠ থেকে ৯৮১১ ফুট নীচে অবস্থিত। কিন্তু বিজ্ঞানীর! 
বলেন উরেগাম খনির গভীরতা যে পৃথিবীর কেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটে পৌচেছে 
এই দাবী করা যায় না। কারণ মেরুদ্বয়ের নিকট পৃথিবী কিঞ্চিৎ চাঁপা কাজেই মেরু 
অঞ্চল ভূ-কেন্দ্রের অধিকতর নিকটবতরখ। এই হিসাবে মেরু-অভিযাত্রী রবার্ট ই. পিয়ারী 
১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল ভূ'কেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্ত্শ স্থলে প্রথম পদার্পণ করেন। 

$ 
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তারপর অবশ্য ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন নটিলামের নাবিকের! পিয়ারীর রেকর্ড 

ভঙ্গ করেন। তার! উত্তর মহাসাগরের ৪০০ ফুট নীচুতে অবতরণ করেছিলেন। 
৩। মানুষ শক্তি-উৎপাঁদনের বহু উৎস অনেক কাল পূর্বেই প্রকৃতির মধ্যে খুজে 

পেয়েছে এবং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় সেই সব উৎস থেকে শক্কি-উৎপাদন করে 

নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানীর! আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় বাতাস, 

জলশ্রোত, প্রাকৃতিক এ এরং রা থেকে শক্তি উৎপাদন করে তাকে 
২» পক্ষ ক কষ: সদ্্ুল্দ-২ 

১৫৫ 

৩নং চিত্র 

অন্ধুন্নত অঞ্চল উন্নত করবার উদ্দেশ্টে প্রয়োগ করছেন। কেবল আধুনিক কালেই নয়, 
অনেক কাল ধরেই মানুষ এই সব শক্তিকে ব্যবহার করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায়_--বাতাসের শক্তিকে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাহাজ চাঁলন" শ্যাদি 
-*করণ, জল তোলা প্রভৃতি কাঁজে ব্যবহার করে আসছে । 

এ 

৪নং ২ চিন 

৪। তারামাছের নাম অনেকেই শুনে থাকবে। এরা একপ্রকার অদ্ভুত সামুদ্রিক 
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জীব। তারার শ্াায় আকৃতির জন্তে এদের তারামাছ বল! হয়। এদের দেহাকৃতি 

দেখবার মত। মজার ব্যাপ।র হচ্ছে_কোঁন কারণে তারামাছের একটি বাহু শরীর 

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শরীরের সেই স্থানে নৃতন বাহু গজায় এবং বিচ্ছিন্ন বাহুটি 

একটি সম্পূর্ণ নতুন তারামাছে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চ বাহুবিশিষ্ট তারামাছই সাধারণতঃ 

বেশী দেখ! যায়। কিন্তু কয়েক জাতীয় তাঁরামাছে ৪০টি বাহু আছে বলে জানা গেছে। 

৫। মানুষের মাথায় কত চুল আছে? তোমরা হয়তো ভাবছো-_ একি অদ্ভুত 

প্রশ্ন! মানুষের চুলের সংখ্যা গুণে বের করা কি সম্ভব? প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত মনে হলেও 

বিজ্ঞানীরা কিন্ত এর উত্তর দিয়েছেন। তারা হিসাব করে দেখেছেন যে, লাল বর্ণের 

চুলওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষের মাথায় গড়ে ৯০,০০০ চুল আছে, শ্বাম বর্ণের চুলওয়াল। স্ত্রী বা 
পুরুষের মাথায় গড়ে প্রায় ১০৫,০০০ চুল আছে এবং পিঙ্গল বর্ণের চুলওয়ালাদের মাথায় 
আছে প্রায় ১৪০,০০০ চুল। 

আর 
৬।. আমেরিকার আমাজন নদীর কথ সবাই শুনে থাকবে । এই নদীর 
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আত এত শক্তিশালী যে, আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীর থেকে ১০০ মাইল দুরের 
জল রাশির লবণাক্ত দূর করে দেয়। 

৭। সব জীবেরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। সাধারণতঃ প্রাণীদের ক্ষেত্রে একটি 

নিদিষ্ট সময় পর্বস্ত দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য কর! যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্জেরা কিন্ত 

৭নং চিত্র 

বিপরীত ধারণা পোঁষণ করেন। তারা বলেন_ আমৃত্যু উদ্ভিদের দেহিক বুদ্ধি হতে 

থাকে । আবার কোন কোন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র রোগাক্রান্ত 

অথবা কোন কারণে আহত হলেই উদ্ভিদের মৃত্যু হয়ে থাকে । 

৮। ১৯৫৮ সালের ৩রা অগাষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন 

নটিলাস সর্বপ্রথম উত্তর মেরুতে পৌছে যে এতিহাসিক রেকর্ড স্যপ্ি করেছে--সে কথা সবাই 

৮নং চিত্র 

জান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে--যদিও উত্তর মেরু সম্পুর্ণরূপেই সমুদ্রে অবস্থিত তথাপি 
নটিলাসের পূর্বে গ্রকৃতপক্ষে আর কোন জাহাঁজের উত্তর মেরুতে পৌছানো সম্ভব হয় নি। 
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৯। মামুষ নিজের চেষ্টায় বু বছরের সাধনার ফলে অনেক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি 

নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে । এর মধ্যে বহু জটিল যন্ত্রপাতির ক্রিয়া-কৌশল খুবই 

বিস্ময়কর। বিশেষজ্জছের। বলছেন-এত বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করা সত্বেও মানুষ 

ঈনং চিত্র 

তার উন্নতির শৈশব অবস্থায় অবস্থান করছে । কেন না, মানুষের তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট বাস্পীয় 

ইঞ্জিন শতকর] ৮ ভাগ মাত্র কর্মক্ষম এবং তাঁর সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ডিজেল ও গ্যাসোলিন 
ইঞ্জিন শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র কর্মক্ষম । 

১০। উত্তর মহাসাগরের ভাঁসমান তুষার-শৈলের তলা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নটিলাস পুর্ব থেকে পশ্চিমের যাত্রাপথে উত্তর মেরুতে 
পৌচেছিল। নটিলাঁস উত্তর মেরুতে পৌছাবার ঠিক পাচ দিন পরে যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি 

| ১*নং চিত্র 

পরমাণু-শক্তিচালিত সাবমেরিন স্কেট, নটিলাসের যাত্রাপথ অনুসরণ করে' পূর্ব থেকে 
পশ্চিমে যাওয়ার নতুন পথ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। কলাপ্ীসের সময় থেকে নাবিকের! 



মার্চ, ১৯৫৯ ] জানবার কথা ১৮৭ 

সমুদ্র-পথে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অর্থাৎ উত্তর মেরুতে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখছিলেন--এই 
অভিযানের ফলে সেই স্বপন আজ বাস্তবে বপায়িত হয়েছে । 

১১। আঙ্গুর আমাদের সকলেরই প্রিয় ফল। ফলগুলি দেখতেও সুন্দর এবং 
খেতেও নুম্বাদু। পৃথিবীতে আশম্ুর ফলের চাঁষ খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। 
এই ফলস এতই প্রাচীন যে, এর আদি জন্মস্থান সঠিকভাবে নিয় করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম 

১৬নং চিত্র 

হন নি। তবে একথা সঠিকভাবে জান! গেছে যে, ৬০*০ বছর পুর্বে মিশরবাসীরা আ্গুরের 
চাষ এবং আঙ্গর থেকে মদ তৈরী করতো। শ্রীক, হিক্র ও রোমান ভাষার সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনতম পু'খি-পুস্তকেও আদ্গুর চাষের কথ! উল্লেখ আছে। 

০ 11 
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১২নং চি 

১২। বিশ্বের জনদংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে । বিশেষজ্ঞদের ধারণা--এত জ্রেত- 

গতিতে জন্মসংখ্য! বাড়তে থাকলে পৃথিবীর অনেক দেশেই স্থানীভাঁব ও খাগ্ভাভাব দেখ' 
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দেবে। এই সমস্া সমাধানের জন্যে বিশেষজ্ঞগণ চিন্তা করছেন। পুথিবীতে শতকরা 

২০ জন বার্ধক্যের সীমা অতিক্রম কর| সত্বেও এখনও কর্মঠ আছে। 

১৩। পৃথিবীতে জলের স্থগ্টি হয়েছে বনু যুগ পূর্বেই । আমরা সকলেই জানি 
যে, জল ন। থাকলে জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। এই জল আজও যেমন 

আম্দের পিপাঁস। দূর করে, ঠিক তেমনি প্রায় ২,০০০ বছর পূর্বেও সীজারের পিপাসা 

নিবারণ করতো । জলের ধ্বংদ নেই; অর্থাং সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি থেকে জল 

১৮৮ 

১৩নং চিত্র 

বাম্পীভূত হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘে পরিণত হচ্ছে। বৃষ্টি হওয়ার পর সেই জল আবার 

সাঁগর-মহাসাগরে মিশে যাচ্ছে। এভাবেই জলের বৃষ্টিপাত ও বাম্পীভবনের চক্র 

অনস্তকাল ধরে চলে আসছে। 

বিবিধ 
বঙ্গায় বিজ্ঞান পরিষদের একাদশ ঝাষিক 

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন 

২২শে মার্চ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় 

বিজ্ঞান পরিষদের একাদশ বাঁধিক প্রতিষ্ঠা-দিব 
উদ্যাপিত হয়। এই অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 

স্থসাহিত্যিক শ্রীসজনীকাস্ত দাস এবং প্রধান 
অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের 

1বজ্ঞান গবেষণ। ও সংস্কৃতি দণ্তরের মৃস্ত্রী অধ্যাপক 
হুমাযুন কবীব। 

অনুষ্ঠানের প্রারস্তে পরিষদের কর্মনচিব ডাঃ 

মুগাঙ্কশৈেখর সিংহ কার্ধবিবরণী পাঠ করেন। 

_ জ্বর্থীভাববশতঃ পরিষদের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের 
পরিকল্পনাগুলি বান্তবে বূপায়িত করা যাইতেছে 

না বলিয্া তিনি জানান । এই প্রসঙ্গে তিনি 
উল্লেখ করেন ষে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্ররাজশেখর 

বসু বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশের 

জন্য পরিষদকে এককালীন ৬ হাজার টাকা ধান 

করিয়াছেন এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স 

অব ইত্ডিয়া, পরিষদের জাতিগঠনমূলক কার্ধাবলীর 
উন্নতি ও প্রপারুকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান 



মাচ) ১৯৫৯] 

গবে্ষণ। ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের নিকট যথোপযুক্ত 

অর্থ সাহায্যের জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 

বিজ্ঞান পরিবদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্ত্ 

নাথ বস্থ তাহার ভাষণে বলেন--সাধারণ লোকের 

কাছে মহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচীবের 

উদ্দেশ্তে ১১ বৎসর আগে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

লোকের মধ্যে জ্ঞানের পরিধি বুদ্ধি করা দরকার 

এবং সেটা সম্ভব হইতে পারে মাতৃভাষার মাধমে 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা গ্রচারের দ্বারা । অন্থান্ত দেশে, 

বিশেষত: জার্মেনীতে যর্ণি আমরা যাই তাহ! হইলে 

দেখিব, সেখানে শিল্প-কাজে যে সব সাধারণ লোক 

নিযুক্ত আছে তাহারা অবসর সময়ে জার্মান ভাষায় 

লেখা বিজ্ঞানের বই পড়িয়া নিঙ্গ নিজ বিষয়ে জ্ঞান 

আহরণ বরে। নেখানে সাধারণের উপযোগী 

বিজ্ঞানের বইও আছে গ্রচুর। আমাদের যদি 

শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়, তবে বাহির হইতে 

বিশেষজ্ঞ আনিয়া বা শিল্প শিক্ষার জন্য মুষ্টিমেয় 

ভাগ্যবান কয়েকজনকে বিদেশে পাঠাইলে চলিবে না 

সাধারণ কারুশিল্লীকে নিজের মাতৃভাষায় নিজের 

বিষধ্ুটি শিখিবার স্যোগ করিয়া দিতে হইবে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের এমন একটা অভিধান 

চালাইতে হইবে, যাহাতে যে ভাষায় আমরা কথা 

বলি, তার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষন্গুলি 

সকলে যেন বুঝিতে পারে। 

প্রধান অতিথি অধ্যাপক হুমাযুণ কবীর বক্তৃতা 

প্রসঙ্গে বলেন- বিজ্ঞানের প্রচ.র যে মাতৃভাষায় 

মাধ্যমে করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে কোন দ্বিমত 

থাকিতে পারে না। তবে পরিভাষা তৈয়ার করিবার 

সময় আমাদের একটা কথা ম্মরণ রাখা দরকার যে, 

আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত শব্গুলি আমাদের গ্রহণ 

করিতে হইবে, নচেৎ আমরা নিজেদেরই ক্ষতি 

করিব। পরিভাষা সম্পর্কে গোড়ামি থাকা উচিত 

নহে। পরিশেষে অধ]াপক কবীর পরিষদের কাজের 

গুরুত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 

হইতে আথিক সাহাধ্য দানের আশ্বাস দেন। 

বিবিধ ১৮৪ 

সভাপতি শ্রীপজনকাস্ত দাস তাহার ভাষণে 

বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচন। 
করেন। 

অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ 

বীরেশচন্দ্র গুহে। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্ধও সভায় 

ভাষণ দেন। 

বাকুড়া ও জগ্ডালে কয়ল। খনির সন্ধান 

৫ই মার্চ লোকসভায় এক প্রশ্গের উত্তরে 
খনি ও তৈল দণ্ডরের মন্ত্রী শ্রীকে, ডি. মালব্য বলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়। জেলায় কয়লা খনি সমন্বিত 

১৩ বর্গ মাইল এলাকার সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে। 

এই এলাকায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়ল] মদ্গুত 

আছে বপিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই 

এলাকায় এই পধস্ত চারটি স্তরে কয়লা আছে বলিয়া 

জান৷ গিয়াছে । তবে যে ধরণের কয়লা পাওয়া 

গিয়াছে, তাহা নাকি নীচু পর্যায়ের । 

ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অণ্ডালের নিকট নতুন 
কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই এলাকায় 

৫২ লক্ষ ৬০ হাঁঞজার টন কয়লা আছে বলিয়া! এই 

পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । এই এলাকায় আরও 

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়ল! থাকিবার সম্ভাবনা 

রহ্য়াছে। কয়েকটি স্তরে যে কয়লা পাওয়! 

গিয়াছে, তাহা শীচু পর্যায়ের হইলেও অন্য স্তরে 
প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়। 

ভারতে মরু-পঙ্গপালের উপদ্রবের আশক্ক। 

লগুনস্থ পঙ্গপাল-বিরোধী গব্ষণ। কেন্দ্রের সন্ধয 

প্রকাশিত এক বিবরণী হইতে জানা যায়-ভারতে 

মরু-্পঙ্গপালের উপদ্রব বিস্তারের সম্তাবন। রহিয়াছে। 

বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব আফ্রিকা হইতে 
আরব উপদ্বীপে পঙ্গপালের আক্রমণ এই বৎসর 

অনেক তীব্র হইবে বলিয়া আশঙ্কা! বরা যাইতেছে। 

এই আক্রমণ আরব দেশের উত্তরে অবস্থিত 
মধ্য গ্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং ইরানে বিশেষ- 
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ভাবে ব্যাপক হইবে এবং তাহ] ক্রমশঃ ভারত, 

পাকিস্থান এবং আফগানিম্থানে ছড়াইয়! পড়িবে। 

বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে, সৌদি আরবের 
অভ্যস্থরে পঙ্গপালের বংশ ব্যাপক হারে বুদ্ধি 

পাইবে এবং এই ব্যাপকতা আরব উপদ্ধীপের উত্তর 

দিকে অবস্থিত দেশসমুহ, ইরান এবং সম্ভবত: 

পাকিস্তানেও লক্ষ্য করা যাইবে। 

বুটেনের সর্ববৃহৎ টেলিক্কোপ 

বৃটেনে একটি নৃতন ৯৮ ইঞ্চি ব্যাসের শক্তিশ।লী 
টেলিস্কেপ নির্মাণের পরিকলন| হইয়াছে । বিদেশ 

হইতে যে সমস্ত ক্্যোতিবিজ্ঞানী বুটেন ভ্রমণে 

আমিবেন তাহারা৪ টেলিঞ্ষোপটি ব্যবহার করিবার 

স্বযোগ পাইরেন। 
২৩শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ উক্ত 

টেলিস্কোপ নির্মাণে ব্যয় হইবে অন্মানিক ৬৬০১৭০০ 

পাউওড এবং ইহা বুটেনের সর্ববৃহৎ টেলিস্কৌপ হইবে। 

বুটেনের বর্তমান বৃহত্তম টেলিক্কেপের আপারচাবের 

পরিমাপ হইল মীত্র ৩৬ ইঞ্চি । 

টেলিস্কোপটি স্থাপিত হইবে সাসেক্সের অস্তর্গত 

হার্টমন্চু।ওর রয়েল গ্রীনউট অবজার্ভেটরিতে__ 

ইহ] নিমিত হইতে পাচ হইতে ছয় বসর সময় 

লাগিবে। নিমিত হইবার পর ইহার ওজন হইবে 

প্রায় ১৭০ টন এবং দৈর্ঘ্য হইবে ৩০ ফুট। 

বিগবেন শতবাধিকী 

আগামী ২১শে মে বুটেনের কমন্স সভার বিখ্যাত 

ঘড়ি বিগবেন-এর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বি-বি-সি 

এই ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিই বিশ্বব্যাপী সর্বত্র গরচীর করিয়া! 
থাকে। ঘড়িটি তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে চারবার 

মাত্র ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ রাখে- একবার প্রথম বিশ্ব 

যুদ্ধের সময় জেপেলিন আক্রমণের জন্য এবং পরে 
তৃতীম্ম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ এবং যষ্ঠ জর্জের 

অস্ত্র জন্য । 
১৮২৩ সালে বিগবেন প্রথম স্থাপিত হয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বধ, ৩য় সংখ্যা 

১৯৩২ সালে বি-বি-পির শর্টওয়েভ সাভিন গ্রব্িত 

হইলে ইহার ঘণ্টাধবনি বিশ্বব্যাপী প্রচাঙিত হইতে 

থাকে। 

১৮৫৯ স!ল হইতে ১৯১৩ সাল পধস্ত ঘড়িটির 

দম দে?য়া হইত হাতে। ছুইঙ্জন লোক এই কাজ 

সপ্তাহে তিন দিন পাচ ঘণ্টা ধরিয়া ক্তি। পরে 

মোটর-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে এই দম দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর] হয়, এক্ষণে এই কাজ হইতেছে সপ্তাহে 

তিন বার ৪০ মিনিট করিয়া। 

সঠিক সময়ের জন্ত বিগবেন বিখ্যাত। কিন্ত 
তাহাকে আবহাওয়া এবং পাখীর উত্পাতের জন্য 

কখন কখনগ অস্থবিধা পড়িতে হইয়াছে। 

১১৪৫ সালে একবার একটা ময়না পাখী আসিমা 

তাহার একটি কাটার উপর বসিবার পরদিন সকালে 

দেখা যায়, ঘড়িটি পাঁচ মিনিট শ্লে। হইর়| গিয়াছে। 

সাধারণ সর্দির ভাইরাগ 

বুটেনের এক চিকিৎসক সাধারণ সর্দির ভাইরাস 

চিহ্কিত করায় সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করিয়াছেন 

বলিয়া "ডেইলী মেলে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 

শেফিল্ডের একটি হাসপাতালের গব্ষেণাগারে 

৩২ বৎসর বর বয়স্ক চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ড সাটন 

এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করিফ্াছেন। 

আনিটা নামী তিন বৎসর বয়সের একটি 

জামাইকাঁন বালিকা সদ্দিতে ভূগিতেছিলেন। তুলির 
সাহায্যে আনিটাব গলায় অভ্যন্তরের ছোপ লইয়া 

লইয়া ডাঃ সাটন তাহার দ্বার বানরের তস্তকোষে 

সর্দি সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন। 

কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর ডাঃ 

সাউন দেখিতে পান যে, কোষগুলিকে কিছুটা ম্লান 

দেখাইতেছে--আ্যানিটার সর্দি হইতে কোষগুলি 

আক্রাস্ত হইয়াছে। 
সাধারণ স্দি সম্পর্কে সরকারী গবেষণ। ইউনিট 

জানাইয়াছেন যে, সাধারণ সর্দির ভাইরাস চিহ্নিত 
করাম্ ডাঃ সাটন ঘাফল্য লাভ করিয়াছেন । 
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জভিনব ইলেকট্রনিক যন্ত্র 

বামিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এমন 

একটি নৃতন ধরণের ইলেকট্রপিক যন্ত্রের পরিকল্পনা 

প্রস্তত করিয়াছেন, যাহার সহায়তায় যুগপৎ সকল 

দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হইবে। 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের ইলেকটক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং 

বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেনর টুকার বলেন, ইহ! এক 
যুগান্তকারী পরিকল্পনা । বহুক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ 

সম্ভব হইবে। এখন পযস্ত আমরা মূলনীতি 

সম্পর্কেই গব্ষেণা চাঁলাইতেছি। কিন্তু এ পধস্ত 

যতটুকু কাজ হইয়াছে, তাহাতে আমরা সাফল্য 

সম্পকে সুনিশ্চিত হইয়াছি। 

পৃথিবার ভাপ বৃদ্ধি 

জনৈক মাকিন বিজ্ঞানীর মতে, আন্তর্জাতিক 

ভূপদার্থ-বর্ষে কুমেরু হইতে সংগৃহীত তথ্যের ছার! 
এই ধারণ।ই সমধিত হয় যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 

হইতে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ হইতেছে। 
মাকিন আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ 

এইচ. ই. লা/গুস্বার্গ এক বিবৃতিতে বলেন, নব 
কুমেক অঞ্চলের উত্তাপ সম্পর্কে সংগৃহীত 
তথ্য হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী ক্রমশঃই 
উষ্ণ হইতেছে । তিনি বলেন- আমর] ইহার 
কারণ জানি না, আমরা কেবল ফলটাই জানি। 
একটি মত হইতেছে, ইহা মন্ুযু-স্থষ্ট ; কারণ কয়সা 
ও তৈল জালাইবার ফলে শৃন্যে যে আস্তরণের সৃষ্টি 
হয়, তাহার ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বিকিরণের পক্ষে 
বিরল সুটি ঘটে। আর একটি মত হইতেছে, কুর্ষের 
তাপ-বিকিরণ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

নৃতন ধরণের বঞ্জরমানব 

মাঁকিন বিজ্ঞানীরা একটি নৃতন ধরণের যন্ত্র 
মানব তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা ১০টি শব বুঝিতে 
পারে এবং এ সকল শব সহযোগে ইহাকে কোন 
আদেশ দিলে, দে তাহা পালন করিতেও পারে। 
কেবল তাহাই নহে, এক রকম যন্ত্র আছে যাহ। 
যন্ত্রের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। পরিচালনার 
জন্য কোন মাহ্ষের প্রয়োজন হয় না। মাকিন 

বিবিধ ১৪৯১ 

বিমান-বাহিনীর কর্মচারী এবং ম্যাপাচুসেট্দ 

ইনষ্টিটিউট অব টেকৃনোলজীর বিজ্ঞানীরা এই রকম 
একটি যন্ত্রমানব সম্প্রতি গুদর্শন করিয়াছেন। 

ডগ.জাঁস রস নামে ২৯ বধ বয়স্ক বিজ্ঞানী ইহার 
উদ্তীবক। 

বিমীনসমূহ যেখানে ঠতয়ার হইয়া থাকে, সেই 
কারখানাতেই যহ্ত্রমানব সংক্রান্ত সাঁজপবগ্াম 

নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩ কোটি ডলার 

বিনিয়োগ করিয়াছেন । 

উদ্ভিদের ব্যাধি নিরাময়ে শ্রবণাতীত 

শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার 

লেবু গাছের সর্বাধিক বিপজ্জনক ব্যাধি 
'মাল্সেকৃকো'র বিরুদ্ধে জিয়ার বিজ্ঞানীর] সাফল্যের 
সহিত শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ ব্যবহার করিতেছেন। 
এত দিন পর্যন্ত এই রোগ একেবাঁরেই চিকিৎসার 
অতীত বলিয়া বিবেচিত হইয়! আমিয়াছে। 

এই অভিনব পদ্ধতিতে চিকিৎপিত হইবার 
পরে লেবু গাছে সংক্রামিত বা গুরুতররূপে 
ব্যাধি গ্রন্ত কলমগ্ডলির সমস্য উপমর্গ ই নিশ্চিহ্ন হইয়া 

গিয়াছে । মাটিতে পুতিয়া দেওয়ার পরে এই 
কলমণুলি স্থস্থদেহে বাড়িয়া উঠিয়াছে। 

জিয়ার বিজ্ঞানীরা শ্রব্ণাতীত শব্ব-তরঙ্গের 

সহজে বহনযোগ্য সরগ্াম শির্মাণ করিয়াছেন। 
লেবু গাছের রোগ সারাইবাঁর কাজে এই উপায় ও 
উপকরণ অশেষ সহায়ক হইবে। 

পৃথিবীর আকার 

নিউয়কক হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে. 

মাকিন উপগ্রহ ভ্যানগার্ড মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যে জানা 

গিয়াছে ধে, পৃথিবীর আকার কিছুটা ন্যাশপাতির 

মত। আঙর ফলের মত আকারবিশিষ্ট এই 
উপগ্রহটি দশ মাস পূর্বে নিক্ষেপ করা হয়। 

হ্যাশন্যাল এয়ারোনটিক্স আও স্পেস আযড- 

মিনিষ্টরেশনের তিনজন বিজ্ঞানী আমেরিকান 
ফিজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় উপরিউক্ত তথ্য 
প্রকাশ করেন । 

এতদিন সকলের ধারণ! ছিল--পৃথিবীর উত্তর- 
দৃক্ষিণ কিছুটা চাপা, অর্থাৎ উহার আকার কমল! 
লেবুর মত। 



ন্বিভভক্তি 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
এতদ্বার। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতৃক বাংলা ভাবায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 

চতুর্থ বাধিক প্রতিযোগিতা! আহ্বান করা যাইতেছে । বিজ্ঞানের নিয়লিখিত শাখা ছইটির 
অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্ত্র অবলম্বন করিয়। সহজ ভাষায়, জটিলতা-বজিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ 

পাঠাইতে হইবে £-- 

(ক) জড়-বিজ্ঞান (015 5102] 30161706) 

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিধিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি । 

(খ) জীব-বিজ্ঞান (31910981081 90121702) 

উদ্িদ-বিজ্ঞান, প্র।ণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎস-বিজ্ঞান ইত্যাদি । 

উক্ত শাখাদ্য়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধেরঞ্লেখক- 

গণের প্রত্যেককে ৫০২ (পঞ্চাশ ) টাক। পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট 

পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কতৃকি নির্বাচিত 

পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত 

কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়! হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ 

যথাসময়ে তাহা জ্গ্ন ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে । প্রতিযোগিতার 

ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানে ছুঃসাধ্য- পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম 

আগামী জুন '৫৯ মাসে দৈনিক সংবাঁদপত্রগুলিতে ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় 

বিজ্ঞাপিত হইবে। 

আগামী ৩০শে এপ্রিল ?৫৯ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কাধালয়ে 

( কর্মমচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । ২৯৪২১, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন 

হল। কলিকাতা-৯) পৌছান চাই । প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার 
হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে--প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা “চাইনিজ ইস্কে” 

আকা ভাল ছবি হওয়। দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে-লেখ। অর্ধ ফুলস্ক্যাপ 

(১৩৮৮) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

প্রবন্ধের গাঁয়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না- পক কাগজে লেখকের পুর্ণ নাম ও 

ঠিকানা দিতে হইবে । প্রবন্ধের শীর্ষে প্রতিযোগিতার জন্ঠ এই কথাটি লিখিতে হইবে । 

কর্মনচিব, 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
সম্পাদক--্রীগোপালচজ্দ্র ভট্টাচার্য 

জদেবেক্নাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্চন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্ত ত্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কতৃক মুদ্রিত 



জাম (৫ 
দ্বাদশ বর্ষ 

০ ৮৮ শাী শশী টাশিশীশটি শিিশি শশাশিশািশিশি তাপ পিপস্পাস্পাশীশা শী শি শত 

এপ্রিল, ১৯৫৯৯ 

বিস্ঞা দ 
৬৮ ৮ লি এপাশ ৮ সি 5৩ ২ তি 

্ঘমখা! লাল কনা আআ ০০০ স্পেস পিপিপি পিপ্পলাপিপী পিতা পিপকাশী শিপ নে 

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান 
ক্ষম। মুখোপাধ্যায় 

গ্যালিলিও বলেছিলেন- 8৮৪157516৪0 

50010 15 ডা1060) 10) 7900210901091 

99100151 কিন্তু তখন পর্যস্ত মানুষ প্রকৃতির 

এই বিশাল গ্রন্থখানির অতি সামান্ত অংশেরই 
পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিল । তারপর তিন শতাব্দী 

কেটেগেছে, গ্যালিলিও থেকে স্বর করে আইন- 
্টাইন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সেই 
পাঠেদ্ধার কার্ষে এগিয়ে চলেছেন--যত এগিয়েছেন 

ততই গ্যালিলিওর উক্তির সত্যতা প্রমাণিত 

হয়েছে। 
এ কথা আজকাল অনেকেই জানেন যে, শুধু 

কতকগুলি গাণিতিক সমীকরণের সাহাষ্যে গতিশীল 

বিশ্বের নিয়মাবলীকে প্রকাশ করেছেন বিশ্বের 

বিজ্ঞানীরা । বিশ্বরূপ বর্ণনায় সাহিত্যের ভাষ! 

অক্ষম হয়ে পড়েছে, প্রয়োজন হয়েছে গণিতের 

ভাষার। কিন্তু শুধু বহিধিশই নয়, মানুষের 
মনোজগতের নিয়মের ক্ষেত্রেও গণিতের ভাষা 

প্রবেশ লাভ করেছে। মনোবিজ্ঞানে গণিতের 

বাবহার সুরু হয়েছে, তর্ক-বিজ্ঞানের স্ত্রগুলিও ধরা 

পড়েছে গাণিতিক চিহ্ের ফাদে। 

গণিতের সাহায্যে তর্ক-বিগ্ভার নতুন বূপায়ণের 
ফলে যে নব্য বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বলা হয় 
ম্যাথেম্যাটিক্যাল লজিকষ বা সিম্বলিক লজিক। 
পণ্ডিতেরা এই ছুইটি নামের মধ্যে কিছু গ্রভে॥ 

নিদিষ্ট করেন। বিস্তৃত আলোচনার মপো না 

গিয়ে আমরা এদের সমার্থবাচক বলেই ধরে নেন। 
উনবিংশ শতাব্দীকেই এই ম্যাথেম্যাটিক]াল 

লজিক বা গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের 

যুগ বলা যেতে পারে। তর্ক-বিজ্ঞানকে প্রথমে 

গাণিতিক ভাযায় লিখবার প্রয়াম পান ইংরেজ 
গণিতজ্ঞ জর্জ বূল (১৮১৫--১৮৬৪)। বৃল যখন এই 

নব্য গণিতের সি বকবেন তখন অতি অল্পসংখ্যক 
গণিতজ্ঞই একে গণিত বলে স্বীকার করেছিলেন। 

বর্তমানে এই গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান দর্শন এবং 

বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকান্স 

করেছে এবং বহু গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক এর 
তত্বাচছদন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। 

একটু গোড়ার কথায় আসা যাক। বিশুদ্ধ 
গণিতকে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; 

একটি হলো! 1040061786158 06 00০ 60141. 



১৯৪ 

[001020905$, যাকে আমরা সাধারণতঃ ক্যালকুলাস 

বলে থাকি; অপরটি হলো! 19006770005 01 

01০ 01501666 ব| 0010101298.001181 20915515 । 

ধারাবাহিক প্রাকৃতিক ঘটনার (2209191 11)10- 

[061792) তবানুসন্ধান করে ব্যালকুলাস্; যেষন-_ 

স্থর্ধের চারদিকে গ্রহের গতি, বৈদ্যুতিক শক্তি 

সঞ্চালন, গ্যাসের প্রসারণ ইত্যাদি । 001201- 

1709001121 21091551-এর কার্জ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত 

নিয়ে। বিভিন্ন বঙ্গ তাদের বস্বশ্থাতশ্ত্া নিয়ে 

বিরাজমান । সেই বিতিয় বস্বগুলিকে তাদের 

সাধারণ কোন গুণ অনুসারে গোষ্ঠিকুকত করা 

এবং বিভিন্ন গে।ঠীর তুলনামূলক তব অহুপন্ধান 

কর। কম্থিনেটরিয়যাল আআনাপিপিসের কাজ। বস্ত 

বলতে এখানে ব্যবহারিক অর্থে বস্ত বোঝাবে না; 

বস্ত মানে সংখ্যা হতে পারে, মাভষ হতে পারে, 

বাক্য হতে পারে বা শুধু কতকগুলি গাণিতিক 

চিহও হতে পারে। বাশ্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক- 

বিহীন এই তত্বান্ছপন্ধান যে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক 

গবেষণায় অনশ্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, তা 

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় একই 

সময়ে নিউটন ইংল্যাণ্ডে এবং লাইবনিৎস্ জার্মেশীতে 

ক্যালকুলাপ (০£ 0৪ ০0100700905) আবিফার 

করেন। গণিতের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর 

ঘটনা। কিন্তু নিউটন প্রকৃতিকে শুধু একই দিক 
থেকে দেখেছিলেন-_সে হলো! 00100000905 ; 

কিন্তু লাইবনিৎসের দৃষ্টি ছু-দিকেই ছিল। তিনিই 
প্রথম উপলদ্ধি করেন যে, তর্ক-বিজ্ঞান কশ্ধি- 

নেটরিম্যাল আনালিলিসের'ই অঙ্গ । তাছাড়া তিনি 
এমন এক বিশ্বজনীন গণিতের (00101৮01521 

1170. 0)61006105 ) কল্পনা করলেন, যার মধ্যে তর্ক- 

বিচার অবরোহিক পদ্ধতির (108.3501% 1০৪5০- 

1108) স্ুজ্রগুলিকে গাণিতিক চিহ্ের সাহাযো 

প্রকাশ করা যাবে। একমাত্র গণনার তৃল ছাড়। 

এই ক্যালকুলাস অব বিজ নিং-এ ভুল সিদ্ধান্তে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞ [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা 

উপনীত হবার সম্ভাবন। একেবারেই থাকবে ন]। 
কিন্তু সেই সময়ে নব আবিষ্কৃত “ক্যালকুলাস অব. 

দি কর্টিনিউয়াস' বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এমন 
ঝল্সে দিয়েছিল যে, তারা আর অন্যদিকে তাকাঁবার 

অবকাশ পান নি। কাজেই লাইবনিৎসের এই 
আবিষ্কার একেবারে যবনিকার অন্তরালে রয়ে 

গেল। ভারপর উনবিংশ শতাববীতে বুল মেই 
যবনিক অপদারণ করেন এবং বিংশ শতাব্দীতে 

রাসেল এবং হোগ্াইটহেড প্রণ'ত যুগান্তকারী গ্রস্থ 

“প্রিন্সিপিয় ম্যাঁথেম্যাটিক1 তাঁকে একেবারে প্রকাশ্য 

রঙ্গমূঞ্ধে নিয়ে এল। 

এই প্রণঙ্গে ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও নৈয়াম়িক ভি 

মগ্যানের শাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। 

ইনি বুলের বিশিষ্ট বন্ধু ও পৎপ্রদর্শক ছিলেন। 
কোন বিষগ্স নিয়ে এই ভি মর্গ্যানের সঙ্গে স্কচ, 

মেটাফিজিপিয়ান হ্ামিলটনের ছন্দে বুল বন্ধুর 

সাহাষ্যার্থে অবতীর্ণ হন। এই স্ত্রেই ১৮১৮ 

খৃষ্টাব্দে তার প্রথম পুস্তিকা [076 20900600807 

০8] ১0৪15951501 [,0£1০৮ প্রকাশিত হলো। 

ইতিমধে)ই ১৮৩০ সালে গণিতজ্ঞ পিকক তার 

“71069806152 020 £১156019%" গ্রকাশ করেছেন। 

এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন- প্রাথমিক বীজগদ্িতে 

বণিত স্ুত্রগুলিতে [যেমন-স+৮-৮+, 

গড, (12) গত ইত্যাদি ] ব্যবহৃত 

শুধু কতকগুলি সংখ্যার প্রতীক, এই 
ধারণ। সন্বীর্ণতার পরিপোষক। সূ, 5, হ হলো! 

শুধু কতকগুলি গাণিতিক চিহ্ৃ। তাদের পরস্পরের 

সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা হচ্ছে আরে) কতকগুলি চিহ্ের 

সাহায্ো ; যেমন--+, ৮ ইত্যাদি । এই +, 
৮ যে শুধু যৌগচিহ্ধ বা গুণচিহই হতে হবে, 
তার কোন মানে নেই। প্রয়োজন অনুসারে 

অ্টা এদের অর্থ নিরূপণ করে দিতে পারেন। এই 
হও ঠ, ০-+১ ৯৮ ইত্যাদির নতুন নামকরণ, 
হলো--গাণিতিক উপাদান, 05061050108] 

61610210605) | 
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এপ্রিল, ১৯৫৯ ] 

পিককের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশুদ্ধ গণিতের পরিধি 

বহুদূর বিস্তৃত করে দিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এলেন 
বূল। তিনি প্রথমে এই গাণিতিক উপাদান 
+১ ৯-কেতার প্রয়োগ ক্ষেত্রে ফু সহ থেকে 

পৃথক করেন এবং পৃথকীকৃত চিহৃগুপির নিজস্ব 

গুণাগ্তণ বিচারে অগ্রপর হন। এই অনুশীলনের 

ফলে তিনি যে দিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা হলে! 

এই 

'বান্তবিকই ভাষার প্রকৃতির মধ্যেই এমন 

কতকগুরর্প সাধারণ নিয়ম আছে, যার সাহায্যে 

বৈজ্ঞানিক ভাষার উপাদান গাণিতিক চিহৃগুলি 

নির্ধারিত হয়। এই উপাদানগুলির ব্যাখ]া 

খানিকটা অনির্বিষ্ট এবং প্রচলিত ব্যবহারগত 

(001/ড৮610009091) 7; আমরা এদের ন্বেস্ছানুরূপ 

অর্থে প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু এই অধিকার 

ছুটি অত্যাবশ্যক সর্তে সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ একবার 

যে অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, একই প্রক্রিয়া আমরা 
তাঁর পরিবর্তন করতে পারবো না এবং ব্যবহৃত 

চিহ্ছের পূর্বনিধগরিত অর্থের ভিত্তিতেই তর্কপদ্ধতির 
স্থত্রগুলকে গঠিত করতে হবে'-(18%5 ০0? 

[1)09061)৮7309919 01 

এই পদ্ধতির অন্ুদরণ করে বুল যে নতুন 
বীজগণিতের ৃষ্টি করেন, পরবতী যুগে তার 

নামকরণ হলো 'বৃণিয়ান আলজেব্রা”। 
১৮৫৪ খুষ্টাব্দে বূলের "4৮ 10565019610) 

10700 061,9৬5 0? 11100100106 017 ড/1)101) 

৪2 009010020 602 1৬190112102 61091 70116015 

০£][,9£10 900 70101521511105” পুস্তক প্রকাশিত 

হলে]। লর্জকের অপ্রতিদ্বন্থী সমাট আযারিষ্টলের 

রাজত্বে বুল তার গাণিতিক অগ্ধশস্্ নিয়ে প্রবেশ 
করলেন। সাম্রাজ্য জয় করে নিলেন-_এ কথা বলা 

উচিত হবে না, তবে রাজ্যের দ্ূপ বদলে দিলেন। 

এই গ্রন্থের ভূমিকান্বব্ূপ বূল বলেছেন-_ 
এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্ব, মানুষের মনে যুক্তি- 

প্রক্রিা যে নিক্নম অঙন্দারে সাধিত হয় তার মূল 

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান ১৯৫ 

সত্রগ্ুলির অন্থনন্ধান করা। তাদের গণিতের 

ভাষায় প্রকীশ করা এবং সেই ভিত্তিতে 

তর্ক-বিজ্ঞানকে স্থপ্রত্ষ্টিত করা।, 
আগেই বলা হয়েছে, তর্ক-বিজ্ঞানকে গাণিতিক 

চিহ্নের সাহায্যে সুমংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্রে বুল ধে 

নব বীজগণিত স্ষ্টি করেন, পরবর্তী যুগে তাকেই 
তার নাম অন্পারে 'বুশিয়ান আযালজেত্রা" বলা হয়। 
এই গণিতে তর্কবাক্যগুলিকে (11919931007) 

+১ ১ ১৫১ যু) ৮১ 2১ 0১ ১ ৮ ইত্যাদি চিন্ছের 

সাহায্যে প্রকাশ করা ইয়েছে। এখানে %১ , 2, 
0. ৮, ৬ ইত্যার্দি এক একটি শ্রেণী (০1955) 

পরিজ্ঞাপক এবং +১ -* ৯* ইত্যাদি সেই শ্রেণী- 
গুলির পরস্পরের সম্পর্ক নির্য়ের চিহ। যেমন, 
ঘ যদি “সব বাঙ্গালীদের' বোঝায় এবং ও 

পৃথিবীর যাবতীয় পরকেশবিশিষ্ট মানুষকে” বোঝায়, 
তাহলে »+% মানে হলো “পৃথিবীর যাবতীয় পর্- 
কেশবিশিষ্ট মানুষ এবং যাবতীয় বাঙ্গালীর সমস্রি?। 

কিন্ত »/ বা »১5 হলো শুধু 'পক্ককেশবিশিই 
বাঙ্গাশী'_-তার মানে সেই মব মান্য, যাদের মধ্যে 

কেশের পক্কতা এবং বাঙ্গালীত্ব, এই-_-উভয় নৈশিষ্ট্যই 
বর্তমান । দেখা গেছে, সাধারণ বীজগণিতে ব্যবহৃত 

প্রায় সব স্থতরই এই বীঙ্জগণিতে গ্রযোজ]। 

এখানে ০ মানে এমন একটি শেণী, যার সভ্যসংখ্য। 

শুন্য (0811 ০1953) এবং | হলো সার্বজনীন শ্রেণী 

(01015150] ০195)--মানে যার মধ্যে সবগুলি 

শ্রেণীই বর্তমান। ০ এবং !-এর সংজ্ঞা এভাবে 

নিরূপণ করলেই ».. ০.০, এবং জব ঞ হতে 

পারে। এই বীজগণিতে হু. হস্য়্। মেটাফিজিক্সের 
হবতঃবিরোধ স্থত্রটি (60001016096 590059- 

01০619)--যেমন, একটি জিনিষের মধ্যে একটি 

গণ একই সময়ে বর্তমান থাকা এবং না থাকা 

অসম্ভব--বুলের ভাষায় অন্বাদ করলে তার রূপ 

হবে-- | 
সপ 202) 

কারণ সপ হলে আস্2"৮০ বা (শি জ) 



১৯৬ 

01 ধু যদি একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক হয়, 
তাহলে 1-য হলো » ব্যতীত সব শ্রেণী এবং 

্ (1-ঈ) হলে সেই শ্রেণী য। একাধারে » এবং 
ফনয়। স্থতরাং এর সভ্যসংখ্য। শুন্য বা গাণিতিক 
ভাষায়-_ 

সু (17)-৮0 

এটি একটি স্বত্তঃপিদ্ধ। আবার আ্যারিষটলের 

ভ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪ সংখ)া 

এখানে বুলের ব্যবহৃত চিহের সামান্য পরিবর্তন 

করা হয়েছে )। ঠিক সেই ভাবে 'সব হই সা 

হলো 24 স্ৃতরাং 

2£1+5-৮21+ 19). (579175৮৮815 -%, 

তার মানে নিব হই 1 তাহলে আযরিষ্টটলের 

ল্িকের 797210 বুলের লজিকে রূপ নিচ্ছে 

সিলোর্জিজম বা ন্যায়' বুলিঘান তর্ব-বিজ্ঞানের যদি 1৩০ - সব মানুষই মরণশীল 
সাহায্যে খুব সহজেই প্রকাশ করা যাঁয়। এবং হস হয়) ৯ রাম একটি মানুষ 

ধুল অন্ুলারে “সব «ই এই তর্কবাক্যটিকে তাহলে 249০ বাম মরণশীল 
415. 9--এইভাবে লেখা যেতে পারে । (অবশ্য ঠিক এই তাবে 

কোন স-ই % নয়, ফু. ৮০৮0 | কোনো মানুষই সম্পূর্ণ নয়, 

সব 2-ই মস 2 শা সুল আ »" রাম একটি মানুষ 

', কোন হ-ই ড নয় 2১৮৮০ ] , রাম সম্পূর্ণ নয় 

[গ্রমাণঃ 2. 972,7০2, 4য় ডক (01). স.৮-০] 

কিন্ত বূলের এই বীজগ্চিতে বহু অমীমাংসিত 
সমশ্য। রঘে গিয়েছিল। পরবর্তী যুগে পি. এস. 
পিম্ার্স €(১৮৩৯-১৯১৪ ) এবং ই. ক্কোভার ( ১৮৪১- 

১৯৭২) এই সমস্যাগুলির লমাধান দিয়ে বুলের 
বীজগণিতের একটি স্বসঙ্গত রূপ দেন। ১৮৮৫ 

খুষ্টাব্ধে “4 00060106100 60 0০ 01)110- 

50015 ০0£ [3০96961097” নামক রুচনায় পিয়াস 

তর্কবাকোর সত্য-মূল্য €(00010-59106) নিরূপণ 

পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানে 

এ এক নতুন পথ প্রদর্শন। 

গণিতজ্ঞ পিয়ানো তীর প্রবর্তিত চিহ্বের জন্যেই 

সমধিক প্রসি্ধ। রাসেল এবং হোয়াইটহেড 

'প্রিন্সিপ্রিয়! ম্যাথেম্যাটিকা?তে পিয়ানৌর প্রবতিত 

চিহই ব্যবহার করেছেন। পিয়ানো তার 

[70110001916 106 1%1901)210761075, নামক 

গ্রন্থে গণিতের অন্থান্ত শাখাতেও গাণিতিক তর্ক- 

বিজ্ঞমের চিহু ব্যবহার করেছেন। [এই প্রসঙ্গে 

একটি কথা বল! দরকার। স্ুসাহিত্য রচনার 
জন্যে সুগঠিত ভাষা যেমন অপরিহার্য, সসঙ্গত 

গণিত স্থ্টির জন্যেও তেমনি উপযুক্ত চিহ্ন অব্য 

প্রয়োজনীয় । ] 

গণিতজ্ঞ ফ্রীজকেই (১৮৭৯-১৯০৩) অর্ক- 

বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা যেতে 
পারে। ইনিই প্রথম শ্যায়ে'র ভিত্তিতে ১১১১৩১৪, 

গুভতি সংখ্যাগুলির সংজ্ঞা শিরূপণ করেন এবং 

পাটীগণিতের অন্যান্ত সুত্রগুলিকেও তর্ক-বিজ্ঞনের 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার নিজের কথায়-" 

"এই ভাবে পাঁটীগণিত শুধু তর্ক-বিজ্ঞানেরই 
ক্রমবিকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে-পাটাগণিতের যে কোন 

স্থত্র তর্ক-বিজ্ঞানের একটি তর্ক-বাক্য।” গণিত- 

শাত্রকে তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার 

কাজে তার 00010096107) 06 4৯110010900 

নামক গ্রন্থথানি একটি বিশিষ্ই স্থান অধিকার 

করেছে । এইখানেই 1,9£1565 বা 1,081081151) 

মতবাদের জন্ম, পরে রাসেল হলেন যাঁর ধারক । 

তারপরে এল রাসেল ও হোয়াইটহেড গুণীত 

যুগান্তকারী প্রিক্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা। এই 

গ্রস্থখানি গণিতের ভিত্তিগঠনে এক রেনেসার 



এপ্রিল, ১৯৫৯ ] 

সচল] করলো। ফ্রীজ যে বীজ বপন করেছিলেন তা 

বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে চারদিক থেকে 

সকলের দৃহি আকর্ষণ করলো । গণিতের নিরপেক্ষ 
সত্যতার ধারণা পৃর্বেই শিথিল হয়েছিল, এবারে তা 
ভূমিপাৎ হছে গেন। 

রাসেল বা লজিক্যালিজম মতবাদ অনুগারে 

গাণিতিক তর্ক বিজ্ঞান গণিতের শাখ। নয়, গণিত 

এবং তর্ক-বিজ্ঞান একই বস্ত্র; তর্ক-বিজ্ঞান থেকেই 

গণিতের জন্ম। ১৯০৩ সালে রাসলের '[১117019195 

9 1/9017270961০5' নামক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত 

হয়। এর ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন-__ 

“সমগ্র বিশুদ্ধ গণিত এমন কতকগুলি ধারণার 

(09702265) বিষয়ীভূত, যে ধারণাগুলিকে অতি 

অল্পদংখ্যক কয়েকটি মুল ধারণার (ঢ 0৫210013001 
০0910061065) সাহায্যে ব্যাখা করা যায়। এর 

সব তত্বকেই তর্ক-বিজ্ঞানের স্বল্পসংখ্যক মূলহ্ত্র 
থেকে গঠিত কর। যায়|” 

১৯১* সালে প্রিন্দিপিয়া প্রকাশিত হয়। এই 

গ্রস্থে তিনি সমগ্র বিশুদ্ধ গণিতকে তর্ক বিজ্ঞানের 

কতকগুলি স্থত্রের নাহাযো প্রকাশের প্রয়াস 

পেয়েছেন। তার মতে শুধু বিশুদ্ধ গণিতই নয়, 

গণিতের যে শাখাগুলিকে আমরা ব্যবহাপিক 

গণিতের অন্তর্গত বলে ধরি, যেমন-গতিবিদ্া! 

স্থিতিবিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদণিকেও তর্ক- 
বিজ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায়। তবে সে 

ক্ষেত্রে “বিশুদ্ধ গণিতে যখন দেশ (91806) এবং 

গতির উল্লেখ কর] হয়, তখন বাস্তব ক্ষেত্রে অনুভূত 

দেশ এবং গতির কথা বলা হয় না। দেগুলি 

বাস্তব দেশ এবং গতির গুণাবলীবিশিষ্ট এমন 

কতকগুলি জিনিষ, যাদের জ্যামিতি ও গতিবিগ্ভার 

তর্ক-পদ্ধতির মধ্যে ফেলা যায়।” (রাসেল) 

প্রিন্সিপিয়া লঙ্জিষ্টিক মতবাদকে উত্ত,্গ শিখরে 
তুলে দেয়। কিন্তু তারপরে এ যাবৎ লজিষ্টিক 

স্কুলে কাজ খুব বেশী এগোয় নি। প্রিম্সিপিয়া 

যেমন গণিত-জগতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি 

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান ১৪৭ 

করেছিল, তেমনি একে কঠোর সমালোচনার ও 

সন্মুধীন হতে হয়েছিল । ১৯৩৭ খৃষ্টান 1021001- 
70105 91 7১190110177061০5, এর ছিতীয় স'স্করণ 

বেরোয়। এই সংস্করণে রালেল নিজেই গ্রন্থথানিকে 

তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয় বলে বর্ণনা করেছেন 

[ যদিও লভিটিক মঙবাদ থেকে সরে আসবার 

কোন কারণ তিনি পান নি]। পরব্ণ যুগে 
এই ক্ষেত্রে উল্লেখধোগ্য কাজ করেন বাঁসেলেরই 
শিষ্য [,, ৬1086750611 কিন্তু তার গব্ষণ। 
বহুলাংশেই প্রিন্সিপিয়ার প্রতিকিলে গেছে। এই 
প্রসঙ্গে ম্যাক্স ব্রাক তার 109 টি৪0০ ০0: 

11001101070105 নামক গ্রন্থে ৬/100061750617-এব 

রচনাকে লগ্্টিক আন্দেলনের আত্ম-ধ্বংসাত্মক 

আলোচনা বলে বর্ণনা] করেছেন। 

প্রিশ্সিপি্াকে যে ছুটি দিক থেকে সর্বাপেক্ষ| 

কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার 
একটি হলো ডি. হিলবার্টের (১৮৬২--১৯5৩) 

নেতৃত্বে ফর্যালিষ্ট স্কুল এবং অন্যটি এল. ই. জে. 

ব্রাওয়ারের নেতৃত্বে ইনটুইসনিষ্ট স্কুল। গণিতের 
ভিত্তি অনুসন্ধান গ্রপঙ্গে এই বিভিন্ন মতবাদের 

স্ষ্টি। ১৯২৮ সালে হিলবাটের 1:07702006 021: 

07০091601517217 10611 [21000109165 ০01 

1৬0761167096109]1 1[,0610] গ্রস্থথানি প্রকাশিত 

হয়। এই গ্রন্থে হিলবার্ট রাসেল এবং পিয়ানোর 

যুগের এত্ত খানিকটা বজায় রেখে অথচ তার 

নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান প্রণয়ন 
করেছেন। [তবে তিনি পিয়ানে-প্রবতিত চিহ্ন 

ব্যবহার করেন পি। প্রিন্সিপিয়ার চাইতে হিলবার্টের 

ব্যবহৃত চিহ্ন অনেক হুগম |] 

হিলব1ট তার তর্ক-বিজ্ঞান গড়ে তুলেছেন তর্ক- 

বাকোর সতা-মুল্য নিরপণের ভিত্তিতে । তিনি 

প্রথমে যাবতীয় তর্কবাক্যগুলিকেই সামান্ধ অবধারণ- 
রূপে ]010£200676) প্রকাশ 

করেছেন। ক্ল্যামিক্যাল লঞ্জিকে ব্যবহ্থত সামান্য 

অবধধারণকেও তিনি প্রথমে এইভাবে লাজিয়েছেন--- 

(00701৬61391 



১৯৮ 

সব মানুষ মু্ণশীপ-্মমব পদার্থই হয় মানুষ 

নয়, নতুব। মরণশীল। এখন » যদি “মালুষের? 

জন্যে বসে এবং খু বদে 'মরণশীলে'র জন্যে তাহলে 

'সব মানুষ মরণশীল।- এর গাণিতিক আকার 

হবে সু ত। ঠিক এছাবে একটি সামান্য 

নেতিবাচক অব্ধ।রণের 00701561581 100€40159 

10066100606), যেষন--€কান মানুষই সম্পূর্ণ নয়; 

গাণিতিক আকার হবে ৬ ৬) যেখানে ২. 

একটি মানুষ, *-সম্পূর্ণ। ঠিঙ্গবাটের গাণিতিক 

তর্ক-বিজ্ঞনে অসামান্য তর্কবাক্য (7১410100101 

0:০99০51602) বলে কিছু নেই । আযরিষ্টেলিয়ান 

লর্জিকে যেট| অনামান্য তরকবাক্য, যেমন-_-'কিছু 

মাচষ বুদ্ধিমান” হিলবার্টে॥ লঞ্জিকে সেটাকে লিখতে 

হবে, 'এট! সত্য নম যে, সব মানুষই বুদ্ধিমান 

নয় এবং গাণিতিক রূপ হবে [ফুড], 

যেখানে ১ স্পএকটি মানুষ, *- বুদ্ধিমান জীব। 

হিলবার্টেএ লঙ্জিক অনুযায়ী 091:015-র কপ হবে 

৬ খু » সব মাহ্ষই মরণশীল 

ড় »" বাম একটি মানুষ 

গু ৮ -."* রাম মরণশীল 

গুন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

ঠিলবার্টের লজিকে আর একটি বিশেষ সুবিধা 

হলো, সব বধ ন্যাঁয়কে (৬৪110 95110951517) 

মাত্র ছটি প্রধান আকারে নিয়ে আসা যায় এবং 

উদ্দেশ্টা বিধেয়-এর স্থান পরিবর্তনে বাক্যের অর্থ 

বরন হয় না। এর ফলে হিলবাটের হাতে 

ক্লযাসিক্যাল লর্জিক অতি সংক্ষিধ আকার ধারণ 

করেছে। 

গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞানের কাজ অতি দ্রুত 

অগ্রসর হচ্ছে। বুল যেখানে স্থুক করেছিলেন, 

চিন্তাত্র (এও ০£ 0০৪৪) মেই শৈশব 

পেরিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে--তার কলেবর প্রচুর 

বৃদ্ধ পেয়েছে। গাণিতিক অতর্ক-বিজ্ঞান আজ 

বিশুদ্ধ গণিত ও দর্শনের গবেষণায় বিশিষ্ট স্থান 

এই তর্ক-বিজ্ঞান 

ক্যাপিক্যাল তর্ক বিজ্ঞাশ্রে নতুন রূপ দিয়েছে তাই 

অধিকার করেছে। যে শুধু 

নয়, পুরাতন তর্ক-পদ্ধতিকে স্থদূট ভিত্তির উপর 

প্রতিষ্টিত করেছে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রদারত1 ঘটিয়ে 

নিত্যনতুন গবেষণার পথ উন্ুক্ত করছে। লাইব- 

নিংসের বিশ্বজশীন গণিতের স্বপ্ন 

আলোক দেখতে পেয়েছে। 

সফলতার 



জীবের আঙ্গিক গঠন 
শ্রীআশুতে।ষ গুহঠাকুরত। 

একটি মীত্র কোষ নিয়েই হয় জীবদেহের সথচনা। 

নিষিক্ত ডিম্বকোষট বিভাঙ্িত হতে হতেই 

জণদেহ গঠিত হয়। বিভাঙ্জনের ক্রমপর্যায়ে দেখা 

দেয় কোধ-শ্বাতস্ত, সুট্টি হতে থাকে মাথা, ধড় ও 

বিভিন্ন অঙ-প্রত্যাঙ্গের। কোথাও কোন অসামণ্জশো র 

স্যষ্টি হয় না। ছুটি নাক, চারটি চোখ নিয়ে কোন 

শিশু জন্মায় না। জন্মের পরেও কোন অর্গ থে 

ক্রমাগত বেড়েই চলতে থাকে, এমনও ন্য়-কোন 

একট] নিদিই্ সীমায় গিয়ে তাঁকে থামতে হয়। 

কোন্ সুম্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি মাত্র কোষ থেকে 

বিভিন্ন অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গনমন্থিত এই জীবদেহ গড়ে ওঠে? 

কিরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলেই ব1 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বুদ্ধি 

নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে? এসব প্রশ্নের 

কখনও সমধান সম্ভব--এ ধারণা একদিন বিজ্ঞানী- 

দের কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এখন 

বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ সধ্ধদ্ধে অনেক কথারই 

জবাব পাওয়া যাচ্ছে। 

এ বহস্ সন্ধানের প্রথম শ্যত্রপাত হয় 

জার্মেনীতে। ১৮৮৮ সালে উইলহেম বঝস 

ব্যাণের ভ্রণ পর্ধবেক্ষণের একটি চমকপ্রদ ফল 

প্রকাশ করেন। ভ্রণ গঠনের দ্বি-কোধিক পধায়ে 

একটি কোষকে মেরে ফেললে অপর কোষটির অবস্থ| 

কিরূপ হয়? এরূপ অবস্থায় দেখা যায় ঘষে, 

বাকী কোষটি বিভাজিত হয়ে ব্যাডাচির দেহের 

অধণংশ গড়ে ওঠে--হয় মাথার দিক, না হয় লেজের 

দিক। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, বোৌযদ্বয়ের এক 

একটি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের অর্ধেকাংশের গঠন 

নিষ্পন্ন হয় এবং কোন্ অংশের গঠনে সেগুলি 

নিয়ো্জিত হবে তা নির্ভর করে কোষদঘয়ের 

অবস্থিতির উপর. । 

কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই নেপল্স্ থেকে এ 
সম্বন্ধে অন্তরূপ আর একটি পধবেক্ষণের ফল 
প্রকাশিত হয়। সেখানে হ্যানন ডিয়েস্চ, 
একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের ভ্রণ বেকটি কোষের 
সুরে উপনীত হলে, সেই কোষগুলিকে বিভক্ত 
অবস্থায় কালচার করে দেখেন যে, এ অবস্থায় 
তাদের প্রত্যেকটি কোষ থেকেই এক একটি পৃর্ণাঙ্গ 
জীবের উদ্ভব ঘটে। 

দেখা যাচ্ছে যে, এ ছুটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের 
ফল পরম্পর বিরোধী । জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে 

রক্স যে স্থত্রের সন্ধান পিয়েছিলেন তাতে জণের 
কোন নির্দিষ্ট অংশের উপরই জীবদেহের অংশ- 

বিশেষের গঠন পর্ণভাবে নির্ভরশীল- এ কথাই 
প্রতিপন্ন হয় । ড্রিয়েমচের পর্যবেক্ষণের ফল থেকে 

কিন্তু বিপরীত ধারণারই হ্টি হয়। জ্াণের 

প্রত্যেকটি অংশই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠনের শক্তি 
ধারণ করে, এ কথ!ই তার পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পায়। 

জীবদেহের গঠন সন্ধে এরূপ পরস্পর বিরোধী 
ফল প্রকাশিত হওয়াতেই পৃথিবীর নানাস্থানে এ 

শিয়ে গবেষণ। সরু হয়ে যায়। অতঃপর হান্ন্ 

সম্পেনম্যান এ সম্বন্ধে তার গবেষণার অতি চমকপ্রদ 

ফল প্রকাশ করেন। তার এই পর্ধবেক্ষণ বিশেষ 

এক এতিহাধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং তার 

স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত 

হন। 

ভিনি নিউটের ডিম নিয়ে পরীক্ষার ফলে 

দেখতে পান যে, তার দু-দিকের গাঢ় ও হাল্কা 
রঙের অংশদ্বয়ের মধ্যে একটি স্থস্ম ধূদর স্তরের হবার 
বিভক্ত রয়েছে। এ ধৃনর স্তরটির কার্ধকারিতা 
্বদ্ধে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেন এবং এ ধূসর 
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স্বরটকে যে কেন একদিকে রেখে ডিমটাকে 

ছু-ভাগে বিভক্ত কনে পরীক্ষা আরস্ভ করেন। এবপ 

পরীক্ষার ফলে তিনি দেখতে পান যে, ধৃলর স্তরটি 
যে অংশে থাকে তার বৃদ্ধির ফলেই একটি পূর্ণাঙ্গ 
নিউটের স্ব হম এবং অপর অংশটির বৃদ্ধিতে 

কোন কোষ ম্বাতন্ত্য গ্রকাপ পাদ্ধ না, একই রকমের 

কতকগুপি কোষ গড়ে গঠে মাত্র । এ থেকে 

জ,ণর পূর্ণাঙ্গ গঠন যে ভাবেই হোক, এ ধূপর 
পদার্থটির ধারা যে প্রভাবান্বিত হয়, সে বিঘয়ে কোন 

সংশয়ই থাকে না। 

পরবতী গব্েণাম প্রকাশ পাদ থে, এ পুর 
অংশ থেকে রাসায়নিক পদার্থ নিঃস্হত হয়ে কে।ঘজ 

পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দছু-দিকে পরিচালিত 

করে এবং তা থেকেই দেহের সম্মুখ ও পশ্চাৎ 

ভাগের গঠন নিশান হয়। এ ধুপর পদা্থটির 
প্রভাবে দেহ-গঠনের এই প্রাস্তক নিদদেশ লাভ 

হয় বলে তা সংগঠক বা অর্গযানাইজার আখ]! 

লাভ করে। 

এর পরেই আবার গব্ষেণায় প্রকাশ পায় যে, 

জ্রণর বিভাজন আরম্ভ হবার পূর্বে ওর কোন স্থানে 

একটি পিনের দ্বার আঘাত অথব। অন্য কোনবূপ 

উত্তেজনা প্রয়োগ করলে তার ফলেও এই প্রান্তিক 

অবস্থার স্থগ্টি হতে পারে। এ থেকে পিদ্ধান্ত হয় 

যে, ভ্রণের বুদ্ধিতে তার এই প্রাস্তিক পরিস্থিতির 

সঙ্গে ডিমের ধূনর অংশ বিশেষ সক্রিয়ভাবে যুক্ত 

থাকলেও ভ্রদ-কোষটির যে কোন বিন্দু থেকেই 
মাথ! অথবা দেহের পশ্চান্তাগের গঠন স্থচিত 

হতে পারে। প্রীস্তিক কুচন1 দেখ! দিলে তাঁকে 

অক্ষ রাখতে তখন একদিক থেকে অপর দিকে 

কোন বিশেষ বার্তা প্রবাহিত হতে থাকে। 

কোথ। থেকে এই বার্তা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়, 

ক্রসেলসে হাইড়া নামক জলজ প্রাণীর উপর 

এক বিশেষ পরীক্ষা! থেকে ভাঃ ব্রিয়েন সে সম্বন্ধে 

আংশিকভাবে আলোকপাতে সক্ষম হন। হাইড, 
হূদ ও পুকুরের জলের অধিবাী। এর স্থত্রাকার 

দেহ পর পর কতকগুলি কোষের দ্বারা একটানা- 

ভাবে গঠিত। এদের মাথার সম্মুথে কয়েব টি হুম্ধ 

সঁড় আছে। ডাঃ ত্রিয়েন শিশু হাইড্রার মস্তকের 

দিকে একপ্রকার বং প্রমোগ করে তার দেহের বুগ্ধি 

পর্মবেক্ষণ করেন। এ রগ্তক পদার্থট কোষের 

মধ্যেই থাকে এবং একমাত্র কোষ-বিভাজনের 

মাধ্যমেই তার ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। ডাঃ ত্রিগ্জেন 

এ রক পদার্থের ব্যাপ্তি থেকে হাইড়ার বুদ্ধির গতি 

অগ্দরণ করেন । এভাবে পর্যবেক্গণের ফলে 

প্রকাশ পায় যে, বৃদ্ধির ব্যাপারটি মাথার দিক থেকে 

দেহের পাচের দিকে পরিচালিত হয়। আরও 

প্রকাশ পায় যে, মাথার দিকের বৃদ্ধির গতি 

সর্বাপেক্ষা দ্রুত এবং সর্বনিম্ন অংশের বুদ্ধির গতি 

সর্বাপেক্ষা মন্থর । 

হাইডার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ষে, বৃদ্ধির ব্যাপারটি 

উদ্ভিদের বৃদ্ধর অনুরূপ । উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অক্সিন 

নামক একটি বিশেষ হর্মোন দ্বারা বুদ্ধির ব্যাপারটি 

নিমগ্রিত হয়। এই অক্সিন ভগার মুকুল থেকে 
নিঃহুত হয়ে মূলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এর 

সাহায্েই উদ্ভিদের সব রকম গঠন-কার্ধ নিয়ন্ত্রিত 

হয়। আকন উদ্ভিদের আঙ্গিক বৃদ্ধি সম্পাদন করে, 

কুঁড়ি ও যূল গঠন করে। ফুল, ফল ও বীজের গঠনের 
সজেও অক্সিন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আবার এর 

প্রভাবেই ফল, পাতা পবিপক্ হয়ে গাছ থেকে ঝরে 

পড়ে। 

অঞ্জিন যে শুধু উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা গঠন-কার্ধেই 
প্রয়োজন এমন নয়, এর প্রভাবেই আবার স্থীন- 

বিশেষের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। দেখা যায় যে, 

ডগ।র কুঁড়িটি থাঁকতে নীচের কুঁড়িগুলি বাড়তে 

পারে না। ডগাটি কেটে দিলে নীচের কুঁড়ি 

তাঁড়াতাঁড়ি বাঁড়তে থাকে। কিন্তু এ কাটা 

মাথায় একটু অক্সিনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে 

নীচের কুঁড়ির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এ-থেকে বোঝ! 

ষাঁয় ষে, ছেটে দিলে নীচের কুঁড়ি গুলি বুদ্ধ পেয়ে 
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ঘে দ্রুত শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয় তা উপর 

থেকে হর্জোন সরবরাহ বন্ধ হবার ফলেই ঘটে। 

টিউবুল্যারিয়| নামক হাইড্রারই অনুরূপ আর 
একপ্রকার জলজ প্রাণীর উপর নানাক্ধপ পরীক্ষার 

দ্বারা ডা: রোজ দেখিয়েছেন যে, এদের দেহের বুদ্ধি 

বা কোন অংশ ছেদন করলে তার পুনর্গঠন মস্তকের 

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ওর মাথাটি কেটে 

বাদ দিলেও এ কতিত স্থানে মাথার পুনরোৎপত্তি 

ঘটে; অর্থাৎ মস্তকের অভাবে টিউবুল্যারিয়ার 

প্রত্যেক অংশই মস্তকে পরিণত হতে পারে। 

কিন্তু এ ভাবে মস্তক গঠনের শক্তি দেহাংশটির 

উপর দিকে কতিত স্থানের কোষেই থাকে। 

উপরের কোষের স্তর মাথার শুন্য স্থান পূরণ করেই 
নীচের কে।ষগ্তলি যাতে আর মস্তক গঠনে অংশ 

গ্রহণ ন| করতে পারে, তার ব্যবস্থ। করে। পরবতা 

কোষের সুর তখন মন্তক গঠনে অংশ গ্রহণ করতে 

না পেয়ে তাঁর পরবতী অংশ গঠনে নিয়োজিত হয় 

এবং এ ভাবেই পর পর কোধষগুলি বিভিন্ন অংশ 

গঠনে সক্রিয় হয়ে উঠে। 

ডাঃ রোজ তার পর্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত 

করেন ষে, বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক বার্তা রাসায়নিক পদার্থরূপে 

কোষ থেকে কোধান্তরে, মাথার দিক থেকে পায়ের 

দিকে সঞ্চালিত হয় এবং এই কারণেই প্রান্তিক 

অবস্থা বা পোলারিটি অক্ষুন্ন রাখ! প্রয়োগ্গন হয়ে 

পড়ে। 

তার মতে, এই রাসায়নিক বার্তা ট্রাফিক 

গিগন্যালের মত কাজ করে থাকে। উদাহরণ 
স্বরূপ তিনি গাড়ী পার্ক করবার স্থানের উল্লেখ 

করেছেন। একধপ কোন স্থান পুর্ণ হয়ে গেলে 
যেমন ষ্টপ পিগন্তাল দ্বার অন্ত গাড়ী প্রবেশ নিষিদ্ধ 

কর! হয়, সেরূপ ভ্ণ-দেহের কোন অংশের স্থান 

পূরণ হলেই সেখান থেকে ই্প সিগত্যালরূপী 
রাপায়নিক বার্তার সাহায্যেই এ বিশেষ অংশটি 

আপন স্বাতন্ত্য বজায় রাখে ! 

ডাঃ রোজের এই দিদ্ধাস্ত কতদূর সত্য তা 
২ 

জীবের আঙিক গঠন ২৬১ 

যাচাই করতে গিয়ে ভাগ অহ্ুগামীর বিভিন্ন প্রাণীর 

উপর বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি পরীক্ষায় অতুতত 

রকমের ফল লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে 

বিভিন্ন অবস্থীয় ব্যাঙের ডিম কালচারের বিষয় 

উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাঙের হ্ৃৎপিও টুক্র। 

টুকরা করে কেটে জলে দেখে তার মধ্যে ব্যাঙের 

ডিম ফুটিয়ে দেখ| দেখা গেল-_-তা থেকে যে 

ব্যাঙাচির স্থষ্টি হয়, তাদের হ্ৃ২পিগড থাকে না। 

হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে জলে মস্তিষ্কের টুক্রা দিলে 

ডিম ফুটে মন্তিক্কবিহীন ব্যাঙীচি বেরোম়। এরূপে 

জলে ব্যাঙের রক্ত সংযোজিত হলে রক্তহীন 

ব্যাঙাচিরু উত্তব ঘটে । 

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলিকে ব্যাঙাঁচির অবস্থা 
প্রাপ্তির পরেও বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকতে দেখা 

যাম়ু। হ্বংপিণ্ড ও মস্তিক্ষহীন ব্যাড।চিগুলির অব্থ 

কয়েক দিন পরেই পঞ্কত্বপ্রাপ্ধি ঘটে। কিন্তু রক্ত- 

হীন ব্যাঙাচি গুলিতে রক্ত প্রয়োগের ব্যবস্থা করায় 

মাসখানেকের মধ্যেই ওরা ব্যাডে পরিণত হতে 

পাঁরে। এ থেকে বুঝ! যায়, উক্ত বিশেষ অবস্থায় 

ব্যাও!চিগুলির রক্ত গঠনকারী বস্ত্রের পূর্ণ বিকল 

ঘটে না; কারণ তা হলে রক্ত প্রয়োগের দ্বার 

তাঁদের পুনরায় শ্বাঁভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা 

সম্ভব হতো না। 

এ সব পর্যবেক্ষণ থেকে বেশ বুঝ! যায় যে, 

দেহের অন্য তশ্ুর প্রতিযোগিতা থেকে মুজ 

থাকতে মন্তিক্ক, হৃৎপিণ্ড, রক্ত থেকে রাসায়নিক 

উপ সাইন স্থষ্টি হয়ে থাকে। 

নিম্নতর প্রাণীর উপর এসব পরীক্ষা নরওয়ে 

ও সুইডেনে মুরগী এবং ইছুরের উপর প্রয়োগ 

করেও একইরূপ ফল পাওয়া গেছে। স্থইডেনে 
ডাঃ লেনিক নিষিক্ত ডিমে মুরগীর রক্ত ইন্জেকসন 

করে রক্তহীন মুরগী উত্পাদনে সক্ষম হয়েছেন। 

একই রকম পরীক্ষায় সেখানে মস্তিষ্কবিহীন মুরগীও 

উৎপন্ন হয়েছে । লেনিক দেখিয়েছেন যে, ষ্টপ সাইন 

হতিকারী বাদায়নিক পদার্ঘটি প্রোটিন জাতীয়। 



০৭ 

এদ্রিকে নরওয়ের গবেষণাগারে ডাঃ পিট্রেন 

কতকগুলি ইদুরের দেড়খানা বৃক্ষ পাদ দিয়ে 

অবশিষ্ই আধখানা বুক্কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে 

এ আধখান। বৃক্ষের খুব দ্রুত বুদ্ধি 

কিন্ত এ অবস্থায় রক্তবহ! নালীর মধ্যে 

নিশ্পেষিত বুক্ধের রস ইনজেকসন করলে তার বুদ্ধি 

হঠাৎ থেমে যাঁয়। 

থাকেন। 

দেখা যায়। 

কিন্ত মণ্চিষ্ক, যরুৎ বা প্লীহা 

নিশ্পেষণ করে এভাবে ইন্জেকলন করে দেখা গেছে 

যে, তাতে বুকের বুক্ধি কিছু মাত্র ব্যাহত হয় না। 

এ থে”ক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক দেহ্যন্ 

থেকেই রাসায়নিক পদার্থের স্থষ্টি হয় এবং ত] দিয়ে 

তার বুদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অন্য যঙ্ত্রেরে উপর 

এ রাসায়নিক পদার্থ কোন প্রভাব বিস্তার করতে 

পারে না। 

এপ নানাপ্রকার পরীক্ষার ফল বিচার-বিশ্লেষণ 

করেই ডাঃ রোজ কোষের স্বাতন্ত্র্য হ্থষ্টির সময় ভ্রণ- 

(09110121 
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তার মতবাদ প্রকাশ করেছেন । একটি মাত্র নিষিক্ত 

কোষের পারস্পরিক গ্রতিক্রিয়া 

ডিম্বকোষ থেকে মানুষের মত জটিল দেহধারী 

জীবের উদ্ভব কি ভাবে সম্ভব, এই চিরস্তন প্রশ্নের 

জবাব এথেকে মিলতে পারে। 

উক্ত মতবাদ অনুসারে নিষিক্ত ডিম্বকোষ বা 

তার ম্বাতম্ত্রহীন বিভাজনের অবস্থায় ভ্রণের 

প্রত্যেকটি স্বানই জীবের যে কোন অংশ গঠনের 

উপযোগী থাকে । কিন্তু ভ্রণের উক্ত অবস্থায় 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

কোন অংশে স্বাতনস্ত্বোর সুচনা হলেই সেখান থেকে 

অন্য কে।যগুপির প্রতি নিবুত্তিযুলক রাসায়নিক 

সঙ্েত প্রেরিত হতে থাকে। 

শুধু মাথা, ধড় ও লেজ নিনে দেহটি গঠিত, 

এরূপ কোন জীবের জ্ণ অবস্থায় প্রথমেই মাথার 

গঠনের স্চনা দেখ। দিবে । তারপরে মাথার এ 

প্রাথমিক কোষগুলির প্রত্যেকটি থেকে একটি 

রাসায়নিক পদার্থ দিংস্কত হয়ে অপর কোন কোষ 

যাতে মাথার অংশ গঠন যোগ না দিতে পারে, 

সে অবস্থার সৃষ্টি করে। সংক্গ্ণ নীচের কৌষগুলি 

তখন মস্তক গঠনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী 

অংশ, অর্থাৎ ধড় গঠন্রে সৃচন। করে। এভাবে 

ধড়েন্ন অংশের স্থচনা হলে এ কোধগুলি থেকেও 

একটি বাঁসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়ে আপন স্বাভ্ত্রয 

হৃদূঢ করে। নীচের কোষগুলির তখন একমাত্র 

লেজের অংশ গঠনের পথই খোলা থাকে। 

কে।ষের কার্ধকারিতাঁকে এব্ধপে গণ্তীবদ্ধ করবার 

ব্যবস্থা থেকেই প্রাণী-দেহের স্ব স্ব স্বাভাবিক গঠন ও 

আকুতি বজায় থাকে । এর ফলেই মানব-শিশু 

কতকগুপি চোখ বা কতকগুলি নাক নিয়ে জন্ম 

গ্রহণ না করে; তার শ্বাভাবিক আকৃতিতেই ভূমিষ্ঠ 

হয়। শিশু বড় হতে থাকলে তার অংশগুলির 

বুদ্ধ আপন আপন গণ্ডীর মধ্)ই সীমাবদ্ধ থাকতে 

পারে। যকৃত, হৃংপিগড প্রভৃতি যন্ত্রগুলি দেহের 

অপর অংশের ব্যয়ে আপন আপন গণ্ডী অতিক্রম 

করে ক্রমাগত বেড়ে চলতে বাধা পায়ু। 



প্রাণী-দেহের জল 
শ্রীজয়। রায় 

জলকে এক হিসাবে জীবন বলা হয়। কথাটা 

অতুযুক্তি নয়। প্রাণী-দেহে জল কি ভাবে থাকে এবং 

কি ভাবে কাজ করে, সে ব্যিয়ে কিছু আলোচন! 

করলে কথাটার তাত্পর্ধ উপলব্ধি হবে। জল কিভাবে 

শরীরের বিভিন্ন অংশে কাজ করে? জীবন-ক্রিয়া 

অক্ষুপ্র রাখে তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। 

সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলে এই ব্যিয়ে অনেক নতুন 

তথ্য জানা গেছে। 

সাধারণতঃ প্রাণীদের শরীরে চধির পরিমাণের 

সঙ্গে জলের পরিমাণের একটা বিপরীত সম্বন্ধ 

দেখ! যায়। একটা রোগ] বিড়ালের যে ওজন, 

তার ও ভাগই জলের জন্যে। আবার একটা! হ্ৃষ্ট- 
পু্ শুকরের ওজনের মাত্র ১ ভাগ জল। অন্য 

বয়সের তুলনায় তৈশব অবস্থায় প্রাণী-দেহে জলের 

অংশ অনেক বেশী থাকে । মানব-শিশুর শরীরে ভ্রণ- 

অবস্থায় শতকরা গ্রাম ৯৭ ভাগই থাকে জল। সেই 

শিশু পূর্ণবয়স্ক হলে জলের পরিমাণ দাড়ায় শতকরা 
৬০ ভাগ। জন্মের সময় থেকে ৪ বছর বয়ম পধন্ত 

শরীরে জলের অংশ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে । 

তার পরে এর অনুপাত অনেকট] একভাগে থেকে 

যাযম়। সাধারণতঃ জীবিতকাঁলের গ্রান্স» ৫ ভাগের 

একভাগ বয়সেই শরীরের রাসায়নিক পরিপন্ষতা 

(01761715911079001:165) ঘটে ; অর্থাৎ এই বয়সের 

মধ্যে বিভন্ন কোষ ও তন্তর সব রকম জটিল 

রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাবার শক্ত প্রকাশ পায়। এই 

বয়সের পরে জলের পরিমাণও ক্রমশঃ কমতে থাকে। 

তাঁরপরে বার্ধক্য পর্যস্ত জলের অনুপাত ধীরে ধীরে 

আরও কমতে থাকে । আশ্চর্যের বিষম এই যে, 
জলের পরিমীণ হাসের সঙ্গে সঙ্গে রাপায়নিক ক্রিয়ার 

গতি এবং বিভিন্ন তন্তর অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতাঁও 

হ্বাস পেতে থাকে । জলের পরিমাণের সঙ্গে এই 
রাপায়নিক ক্রিয়াগুলির সামপ্রশ্ত আছে বলেই 
অনেকে বলেছেন- জলই জীবনের ক্রিয়া অক্ষু্ 
রাখে। 

প্রাণীদের মধ্যে কেঁচোর শরীরে জলের এই 
গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কেঁচোকে কিছুক্ষণ 
শুকনো জায়গায় রাখলে তার শপীরের জল এবং 

চাঞ্চল্য এক সঙ্গেই ত্রান পেতে থাকে। শরীরের 

অধেক জল শুকাবার আগেই তার গতি বন্ধ হয়ে 

যায়। এ অবস্থায় আবার কিছুক্ষণ জলে রেখে 

দিলে, সে পুনরায় সজীব ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু 

আরও বেশী শুকিয়ে গেলে এই সজীবত্ত। আর 

সহজে ফিরে আসে না। খুব সরল গঠনের 

কয়েক প্রকার জীব মাত্র উপযুক্ত পরিমাণ জলের 
অভাবেও জীবিত থাকতে পারে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভাঁর লাঘব এবং পচন 

শিবারণের জন্যে সেনাবাহিনীর অনেক খাগ্যবস্তই 

শু বা 061)5019650 অবস্থায় চালান দেওয়! 

হতো! । জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই সেগুলি 

রুচিকর খাছ্যে পরিণত হতো । থাগ্যবস্তকে এভাবে 

শুকিয়ে রাখলে বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে, কিন্ত 

জীবিত প্রাণীর উপরে এই পরীক্ষা অচল। তবে 

কোন কোন প্রাণীর খাছ্যে জলের পরিমাগ 

অল্প থাকলেও খুব বেশী ক্ষতি হয় না। 

যে সব পোকা ধান, গম ইত্যাদি শু খাছ্যশস্যে 

অথব) তুলে-রাখা কাপড়চোপড়ে বান করে, তাদের 

কথ ম্বতন্্র। তাদের খাছ সাধারণ সময়ে 

জলের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের বেশী থাকে 

না। ক্যাঙারু-ইদুর স্তন্তপান ছেড়ে দেবার 
পরে আর জলপান করে না। আফ্রিকার মরু- 



২০৪ 

ভূমির অধিবানী কয়েক জাতীয় হরিণ এবং গোবি 
মরুভূমির বন্য গাধা আহার্ধ গ্রহণের পরে জলপান 

করে না। পৃথকভাবে জলপান না করলেও এই 
প্রাণীদের শরীরে জলের অন্পাত বিশেষ কম 

নয়। কিন্ত সাধারণ ইছুরকে জল পান করতে না 
দিলে ক্রমশ; তাদের শগীর শীর্ণ হতে থাকে এবং 

এভাবে স্বাভাবিক ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ 

হাম পাবার পর তারা শুকৃণো খাবার আর খেতে 

পারে না এবং এপ ফলে শীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
তাদের শরীদের ওজন এবং তাতে জলের পরিমাণ 

প্রায় একই অনুপাতে কম হম়। 

শরীরের প্রত্যেকটি তন্ত এবং প্রত্যেকটি 

যে জলের পরিমাণ যথেষ্ঠ ।  শাদিপতত- 

বিদেরা দেহের জলীয় অংখকে তিন ভাগে ভাগ 

করেছেন। শ্রথম অংশ রক্তের আকারে সারা 

দেহে পঞ্চাপিত হয়। দ্বিতীয় অংশ থাকে শরীরের 

কোধগুপির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে । তৃতীয় অংশ 

থাকে শরীরের ক্ষু্ বৃহৎ গহ্বর এবং কোধষগুলর 

পরম্পরের মধ্যে যে সামাগ্ত ব্যবধান আছে, তার 

মধ্যে। অবশ্ত এই তিন রকম জলের মধ্যে অহব্হ 
আধান-গ্রদান চলছে। বক্তের মধ্যে অবস্থিত জল 

কক্তবাহী কৈশিক নাঁলীর স্থক্ম পর্দা পার হয়ে 

বিভিন্ন তন্তু ও কোষে সর্বদাই সঞ্চালিত হয়। 

ষদি কোনভাবে এই জল চিহ্িত করে দেওয়া যায় 

তাহলে দেখ! যাবে যে, এক মিনিটের মধ্যেই প্রায় 

অধেক অংশ রক্ধের শ্রোত ত্যাগ করে অন্ত্র 

চলে গেছে। কোন এক মুহূর্তে শগীরের মোট 

জলের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র রক্তের আকারে 

চলাচল কর্ছে। 

শতকরা ২৫ ভাঁগ জল রক্ত ছাড়া অন্যান্য রসের 

আকারে তস্ত ও কোষের বাইরে সঞ্চালিত হচ্ছে। 

আর শতকরা ৬* ভাগই কোষগুলির ভিতরে 
থাকে। বাকী অংশ কখনও কোষের ভিতরে আর 

কখনও কোষের বাইবে থাকে বলে মনে হয়। এই 
জল পাকস্থলী, অগ্ত্রনালী ও শরীরের অন্থান্ত গহ্বর- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, €র্থ সংখ্যা 

গুলিতে ও থাকে । কখনও কোষের ভিতরে আর 
কখনও বাইরে থাকে বলে একে 0205-02]10181 

জল বলে। এর বিভিন্ন রকম ক্রিয়া আছে। শরীরের 

সন্বস্থলগুলিকে এই জল ঘর্ষণজনিত তাঁপ ও ক্ষয় 

থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এর সাহাষ্যে শরীরের 

বিভিন্ন স্থানে জলের, এমন কি, চাপেরও. সমতা 

রক্ষিত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় গর্তাশয়ে 

রণ এবং অঙ্ষিগোলকের মধ্যে । ছুই জায়গাতেই 
প্রকৃতি সুনিপুণ কৌশলে শুধু জলের সাহাযেই 
হণ এবং চোখের লেস ও রেটিনাকে আঘাত বা 

শ্বানচুযুতি থেকে রক্ষা করে। গুরুতর রোগ বা 

আঘাতে এই জঙগ্গের পরিমাঁণ কম-বেশী হলে এসব 

স্থানে নানা রকম বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। তেমনি অস্ত্র 

নালীতে পিপাকের সময় ষে প্রচুর জলের প্রয়োজন 

হয়, তার অধিকাংশই আবার বুক্তে ফিরে যাওয়ায় 

পরিপাকের পরে অবশিষ্ট খাগ্াংশ বা মলে জলের 

ভাগ কম তহয়। অস্ত্রের বিভিন্ন অংশে জলের 

এই বণ্টন আম!দের অজ্ঞাতেই মহজভাবে চলছে। 

রোগের সময় এর ব্যতিক্রমে-হয় কোষ্ঠবদ্ধতা, নয় 

অণ্তসার আমাদের জাঁপিয়ে দেয় যে, জলের এই 

ক্রিমা ঠিকভাবে চলছে না। 
প্রাণী-দেহে মোট জলের পরিমীণ জানতে 

হলে একটি মৃত প্রাণীর শরীর টুকৃরা! করে কেটে 

তার ওজন নিতে হয়। তারপর আবার সেই 

টুক্রাগুলি ফুটন্ত জলের তাপে ক্রমাগত প্রায় ৭ 

দিন রেখে শুকাবার পর আর একবার ওজন নিতে 

হয়। মানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি বৃহৎ জন্তর ক্ষেত্রে 

একপ করা সহজ নয়। সুতরাং অন্ত রকম ব্যবস্থ। 

অবলম্বন করতে হয়। একটা! বৃহৎ জলপাত্রে কতটা 

জল আছে তা জানবার একটি উপায় হচ্ছে, তাঁর 

মধ্যে কৌন নিভে জাল বস্ত্র নির্দ্ পরিমাণে ভাল 

করে গুলে দেওয়ার পর সেই দ্রাবণের একটি নিণিষ্ট 
পরিমাণ তুলে নিয়ে তার মধ্যে এ ত্রাব্য বস্ত 

কতটুকু আছে তা নিধর্শরণ করতে হয়। তার 

পর কতটা জলে এঁ দ্রাব্য বস্তুর নব অংশটা! থাকা 



এপ্রিল, ১৯৫৯ 

সম্ভব, তা সাধারণ হিসাবেই বলা যায়। প্রাণী- 

দেহে মোট জলের পরিমাণ নিধশরণ করবার সমু 

অবশ্য দেখতে হবে যে, এই দ্রাব্য বস্ত্র নিভে জাল 

ও নিবিষ এবং অল্প পরিমাণে থাকলেও একে চেনা 

এবং স্ক্মুতাবে পরিমাপ করা সম্ভব। তাছাড়া এই 

বস্ত শরীরের শব তন্তে প্রান্স লমানভাবে ছড়িয়ে 

পড়বে এবং শরীরের শ্বাভী-বক প্রক্রিয়ায় নষ্ট হবে 

না। এ রকম বস্ত্র দুর্লভ হওয়াতে সচরাচর ইউরিয়া, 

আযার্টিপাইরিন এবং ডয়টেরিয়াম বাঁ ভারী জল এই 

উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীরে প্রবেশের এক 

ঘণ্টার মধ্যে এই বস্তৃগুপি সারা দেহে বেশ সমান- 

ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রক্তের নির্দিষ্ট 

আয়তনে এর পরিমাণ নিখুতিভাবে নিধারণ করলে 

শরীরের জলীয় অংশের মোট পরিমাণ সঠিকভাবে 

ধরা পড়ে । 

কোবগুলির ভিতরে ও বাইরে জলের পরিম।ণ 

চিনি, থাইওসায়ানেট 

অথবা তেজক্ষিয় ক্লোরাইড, সালফেট বা সোডিয়াম 

জানতে হলে সাধারণ 

ব্যবহার করা হয়। শরীরে জলের মোট পরিমাণ 

থেকে কোষের বাইরের অংণ বাদ দিলে কোষের 

ভিতরের অংশও জানা য.য়। তবে যে সব বস্ত 

কোষের বাইরের জলে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সাহায্যে 

জলের 70975-66119181 অংশ জানা যায় না। 

প্র।ণী-দেছে্র জল ০৫ 

তার জন্যে ইান্স বর নামক রং ব্যবহার করা 

হয়ু। 

শবীরের বিভিন্ন অংশে জলের এপ ঝ্টন অতি 

নিখুতভাবে চলছে। ২৪ ঘণ্টায় একজন পূর্ণবয়স্ক 

লৌকের ওজন পাঁচি আটম্দের বেশী তফাৎ হয় 

না। যদি পরিশ্রমের সময় ঘাম হওয়ার ফলে জলের 

সাময়িক কমতি হয় ভবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রআাবের 

পরিমাণ কমে যাঁয় এবং তৃষ্ণাবোধ হওয়াতে জল 

পানের ইচ্ছা হয়। আবার অতিবিজ্ জল ব] 

বিষ়্ার পান করলে অথবা স্থচিপ্রয়োগে অতিরিক্ত 

শ্যাশাইন দেওয়া হলে প্রশ্রাবের পরিমাণ বেশী হয় 

ইচ্ছানুলারে 

শরীরে জলের পরিমাণ কম-বেশী করা সহজ নয়। 

এবং তৃষফ্ণাবোধ লোপ পায়। 

জলের পরিমাণ শতকরা একভাগ মাত্র হাস পেলেই 

তৃষ্চজীবোধ হয়। তৃষ্জার নিবৃত্তি না হলে তৃষ্ণ। 

উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে। জলের অভাবে 

প্রাণবিয়োগ হলে ঘটনার ঠিক আগে নাকি ভৃষ্ণা- 

বোধ থাকে না। মরুভূমিতে এরূপ ঘটনা জক্ষ্য 

করাগেছে। আবার অতিরিক্ত জলপানের ফলে 

মাথাঁধরা, বমনোদ্রেক, দুর্বলতা, বুদ্ধি হাস, চলাফেরায় 

অস্বাভাবিকতা, মাংসপেশীর কম্পন, প্রলাপ বা 

তড়কা সুরু হতে পারে। শরীরে লবণের থে 

ঘনত্ব (007061,0:00) দরকার, বেশী জলে 

তার কমতি হওয়াতেই এসব উপসর্গ ঘটে। 



বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জাতীয় সরকার 
ভ্রীদুর্গাদ।স 

বেশী দিন আগের কথ! নয়, গণিত শাঙের 

মৌলিক আবিষ্কারের জন্যে শুধু কিছু কাগঞ্জ, পেক্সিল 
এবং একটু নিরিবিলি জামুগা ছাড়! আর বেশী কিছু 

দরকার ততো না। আজকের দিনে যে সব 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বা গণন-যস্ব তারা ব্যবহার 

করছেন, তাঁর দাম লক্ষ লক্গ বা কোটি কোটি 

টাকা। জড়-বিজ্ঞানীরাও শুপু কিছু তার, দড়ি ও 
গালা দিয়ে আর তাদের গব্ষণা-যগ্গ তৈরী করতে 

পারছেন না। যেসবপারমাণবিক আক্গিল।রেটর 

আক্ষ তারা ব্যবহার করছেন, তার দাম কোটি 

কোটি টাকা এবং তা চালাতে বছরে বহু দক্ষ 

টাকা খরচ হয়। জীব-পিজ্ঞানীরাও ছু একটা! 

বোতল, কিছু স্পিরিট ও একটা মাইক্রস্কোপে 

আর সন্ধষ্ট নন। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ, 

আলগ্র/লেট্টি,ফি উজ, তেজঙগ্রিয় আইসোটে [প, বহুমূল্য 

রাপায়নিক পদার্থ এবং হাঁজীর হাজার প্রাণী আজ 

তারা ব্যবহার করছেন। 

গত ২৫ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এভাবে 

অতিশয় ব্যয়লাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । এখন 

আকাশে ঘটনা! পধবেক্ষণের জন্যে নানা ধরণের 

বেলুন, বিমানপৌত এবং রকেট দরকার। 

সামুদ্রিক গবেষণায় বিশেষ ধরণের জাহাজ দরকার, 

যাতে সমুদ্রের গভীর অংশ থেকে জল ও তার 

তলদেশ থেকে পলিমাটি তোলবার ও পরীক্ষার 

ব্যবস্থা আছে। মেরু প্রদেশে গবেষণার জন্যে 

বিমানযোগে অধিবাঁপীলহ প্রায় একটি টবজ্ঞানিক 

গ্রাম সেখানে পাঠাতে হবে, যার অধিবাপীদের জন্যে 

খাঁচ্য, প্বাস্থ্যরক্ষীর সবঘাম ও মুল্যবান যন্ত্রপাতি 

নিয়মিতভাবে অনিদিই্ কাল জুগিয়ে যেতে হবে। 

তাছাড়া বিভিন্ন গব্ষোর ফল প্রকাশের 

জন্যে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশেও যথেষ্ট খরচ 

আছে। 

বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি, বিশেষতঃ যুক্তরাস্ 

এবং সৌভিছ্েট রাশিয়া এই ক্রমব্ধনশীল ব্যয় যে 

বিনা থিধায় বহন কবে আনছেন তাঁতে সন্দেহ 

নেই। যুক্তরাষ্টে ১৯৩০ সালে গব্ষেণায় যে ব্যয় 

১ বর্তমানে তাঁর পরিমাণ ২৫ থেকে তৎ 

গুণ বৃ্ধি পেয়ে এখন বছরে ৫০০ কোঁটি ডলারে 

দাড়িয়েছে । এত টাক আমাদের স্বপ্নের অতীত । 

তবে মনে রাখা ভাল যে, শুধু অর্থব্যয় করলেই 

বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। এর জন্যে চাই বহু 
উচ্চশিক্ষিত লোক ধাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনন- 

শীলতা, প্রতিভ। এবং আত্মেঅসর্গ অনাধারণ। 

কিভাবে ওকি অবস্থায় এই রকমের লোক 

পাঁওয়া ও রাখা যায়, মে বিষয়ে একটু চিন্তা 

করা যাক । 

দেড়শ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 

টমাপ জেফারমন প্রাগৈতিহালিক যুগের প্রাণীদের 

কাল দিয়ে হৌয়াইট হাউসের অনেকগুলি ঘর 

ভরে ফেলেছিলেন । এটা নিছক পাগলামি 

নয়, বাষ্টের প্রধান নেতার বিজ্ঞানের আলোচনা 

ও গবেষণায় অভিনিবেশের লক্ষণ। এখন 

সে দেশে সরকারী গব্ষেণার জন্যে বহু বৃহৎ 

প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে । কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির 

জন্যে দেশের নানা অঞ্চলে সরকারী প্রচেষ্টা বন্ুযূগ 

ধরে চলছিল বটে, কিন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 

থেকেই দেশের প্রায় প্রত্যেক গব্ষণায় ও বিশ্ব- 

বিছ্া।লয়ে সরকারী ও বেসরকারী অর্থ-সাহায্যের 

শ্লোত বইতে সুরু করেছে। 

দেশের নেতীরা শীঘ্রই বুঝতে পাবেন যে, এ 

হতে! 



এপ্রিল, ১৯৫৯ [ 

বিষয়ে দলাদলি ব! দ্বিধার অবকাশ নেই। একমাত্র 

রাষ্ট্রই এই কাজের উপযুক্ত বয় বহন করতে পারে। 

বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে নানারকম £:906, ০000ত- 

[7916 এবং ছাত্র বেতন থেকে যে আয় আগে 

হিল বর্তমানে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও তাদের 

মোট খরচের শতকরা ৭০ ভাগই এখন রাষ্ট্রের 

কোষ থেকে আসছে । অর্থাৎ বহু দাতার দানের 

বদলে একটি বিরাট দাতার দানের উপরেই এখন 

তাদের নির্ভরতা । এই খিরাট দান রাষ্ট্রের 

পরিচালকেরা যে সু এবং নিঃম্বার্থভাবে দিয়ে 

চলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি ধরণের 

পরিচালকমণ্ডলীর ঘ্বারা এবং কি গ্রণালীতে এই 

গুরুদায়িত্ব পালিত হতে পারে, তাই এখন 

বিচারের বি্ষি হয়ে দাড়িয়েছে । কারণ শুধু দান- 
শীলতাই এই পরিচালকদের প্রধান গুণ নয়, 

দেশের আইনগুলিও তাদের আয়ত্তে থাকা চাই। 

আবার বঝবপায় বুদ্ধি, রাজনীতি এবং লোক 

সংগ্রহেও তাদের মন্তিফ পরিচালন] দরকার। 

আবার এই পরিচালকদের দেশের বিভিন্ন 

গব্ষেণাগারগুলিতে নিঘমিত বা আবশ্যকমত 

যাওয়া আপার ব্যয়বরাদ্দও করতে হবে। রাজ- 

ধানীতে বিরাট অফিসে বসে বহুদুরে কর্মরত 

বিজ্ঞানীদের কাজের প্রোগ্রাম বা রিপোর্ট মাত্র 

দেখে সন্থষ্ট না থেকে বিজ্ঞানীদের নিজন্ব 

কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচন। করে 

তাদের অভাব দূর করতে হবে। 

আর একটি অস্থবিধা এই যে, সাধারণতঃ 

সরকারী সাহাষ্যপ্রার্থকে সাহায্য পাওয়ার এক বা 

দুই বছর আগে তিনি ঠিক কি কাজের জন্যে কি 
কি ষন্পপাতি, কি কি রাসায়নিক বস্ত বা কোন্ 

পরীক্ষা প্রণালী ও কতট1 অর্থ সাহায্য চান, 

তাঁর খু'টিনাটির বিস্তৃত ফর্দ দিতে হয়। প্রার্থনা 
ও তার পূরণের মধ্যে এই যে কালের ব্যবধান, 

এর মধ্যে এই প্রয়োজনের তালিকার অনেক বদল 

হয়ে ধেতে পারে, ষ্দি (১) বাঞ্চিত আবিষ্কারটি 

বৈজ্ঞানিক গব্ষেণ! ও জাতীয় সরকার ২০ 

ইতিমধ্যে অন্ত লৌকে করে ফেলেন, (২) এই 
কাজের জন্যে অন্য যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়ে পড়ে, 

অথব| কাজ আরস্তের আগে বা পরে সমস্যার 
প্ররুৃতিটাও বদ্লে যায়। অথচ সরকারী পরি- 

চালকের এসব কারণে প্রস্তাবিত প্রোগ্রামটি 

বদল করতে বাদী হন না। কমমীদের পুরাতন 

প্রস্তাব ও পুরাতন প্রণালীতে লেগে থাকতে বাধ্য 
করেন। আমাদের দেশে অনেক মম্য় আথিক 

ব্ছর (৩১শে মার্চ) শেষ হওয়ার হয়তো ৩ দিন 

বাঁ৭ দিন মাত্র আগে সরকারী সাহাধ্য কর্মীদের 

কাছে পৌছায় এবং এ কয় দিনের মধ্যেই সেই 
টাকা খরচ করে কয়েক দিনের মধ্যেই খরচের 

হিসাব ও কাজের রিপোট দাখিল করতে হয়। 

বলা বাহুল্য, সারা বছর ধরে যে কাজ ওষে ব্যয় 

চলবার জন্তে এই সাহায্য, সরকারী নিয়মের এই 

অদ্ভুত ক্রিয়ার ফলে তা আপাতদৃষ্টিতে এক 
সথাহেই শেষ করতে হয়। ম্থৃতরাং হয় কর্মীকে 

নিজের সামান্ত বেতন থেকে অথবা ধারদেন। বরে 

সারা বছরের ব্যয় চালাবার পরে বছরের শেষে 

ঘাটতি পুরণ করতে হয়, অথবা তিন দিনের মধ্যে 

বাজারে যা কিছু পাওয়া যায় তাই কিনে সাহাধ্যের 

ট।কাঁর খরচ দেখাতে হয়। এর চেয়ে দুঃখজনক 

ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? 

আরও কথা আছে। সাধারণতঃ বিজ্ঞ|নীর! 

যে গব্ণায় আত্মনিয়োগ করেন, তাতে প্রায় 

সারা জীবন লেগে থাকেন। স্থতরাং দুই বছরের 

জন্যে কিঞ্চিৎ অর্থসাহাযো তাদের এই দীর্ঘমেয়াদী 

সমন্তার সমাধান তয় না। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে 

সরকারী ব্যবস্থা অনেক ভাল। বুটিশ পার্লামেন্টে 

বিশ্ববিগ্ঠালয় অর্থমধ্ুরী কমিটির হাতে প্রতি ৫ 

ব্ছরের জন্যে তাদের দেয় অর্থসাহায্য বরাদ্দ করে 

দেন। কি ভাবে সেই সাহায্যের ব্যবহার হবে, 

সে বিষয়ে তারা মন্তব্য করেন না অথব! প্রদত্ত 
টাকার খুটিনাটি হিসাবও চাঁন না। এই কমিটিও 

অনেকটা এভাবে প্রায় বিনা সর্তে বিশ্ববিষ্ভালম় 



২০৮ 

এবং গব্ষেণগ।রগ্চপিতে এই সাহাধ্য বিশরুণ 

করেন। 

যু্রাষ্টে দেশরক্ষা বিভাগগ্ুপি (4725) 

9৬9১ £১10 001০০) তাদের নিজেদের বিশে 

বিশেষ সমস্থা। সমাধানের জন্যে বিশ্ববিদ্য লম়গ্ূলিকে 

মোট সরকারী সাহামোর প্রায় অধেক অংশ দান 

করেন। এতে কতকাংশে কমণদের শিঙ্ষের ইচ্ছা- 

মত মৌলিক গবেষণা করার স্বাধীনতা থাকে না। 

তবে ক্রম”: সরকার বুনতে পারছেন যে, কমীদের 

কয়েক জনকে এই স্বাধীনতা দেওয়া খুবই পরকার। 

কারণ, আঞ্ধ ঘ| মৌ লক ব| অব্ঃবহারিক, গন্ষেণ! 
বলে মনে হচ্ছে, কান তারই ফলে দেশরক্ষা বা অন্য 

সরকারী বিভাগের কোন কঠিন সমস্যার সমাধান 

হতে পারে। তাছাড়া কমাঁদের এক অংশকে 

স্বধীন মৌলিক গব্বেণায় লিপ্ত থাকতে ধিলে যুদ্ধ 
বা অন্ত কোন আকম্মিক গুরুতর অবস্থাগ সময় 

যে সব নৃতন সমস্ার উত্তৰ হয়, মেগুলেকে সমাধান 

করবার কাজে এদের লাগানো যায়। তাদের মন 

এবং গবেষণা-কৌশল সামসিক ব্যবহারিক সমস্যার 

বেড়াজালে আবদ্ধ নাথাকাম় ভারা নতুন সমহ্যার 

সমাধান আরও সহজে করতে পারেন। 

চিন্তাশীল লোকের মতে, যুক্তরাষ্ে বিএএ৪] 

90101)06 17011৮09010) নামে ষে সরকাখী 

প্রতিষ্ঠান এই বিপুপ সাহাধ্য বিতরণ করেন, তদের 

উচিত শুধু 1২65০2101) 71010101176 বা গবেষণা 

পরিকল্পনায় বেশী সময় নট না করে দেশের লক্ষ 

লক্ষ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন সহজ ও স্বাভাবিক 

যোগন্ত্র স্থাপন করা, যাতে তারা পরস্পরকে পূর্ণ 

ভাবে সহায়তা করতে পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার 

নিজেদের এবং ঢ০090107-এরও অজ্ঞাত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

পরম্পরকে ভ্রমপ্রমান, অপব্যম্ব অথবা পুনরাবৃত্তি 

থেক্ষে রক্ষা করতে পাবেন । বহু কণ্ঠে জাল বুন 

মাকড়সা যেমন তার ঠিক মাঝখানে বসে থাকে এ ং 

পোকা ধরবার জন্যে কখনও একদিকের, কখনও বা 

আাঁর একদিকের হুতায় টান বা আলগা দেয় 

[00130201017-এর কর্ম-প্রচেষ্টা তেমন হলে, 

অর্থাৎ সমস্ত দেশের টৈজ্ঞানিক সমাজের উপর 

একক কতৃত্ের ব্যবস্থা করলে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য 
পণ্ড হওয়ারুই সন্ত বন]। 

আমাদের দেকেও বেশ কিছুদ্দন ধরে 0731- 

৬০1511% (31017005  00017217215510920)1100101) 

0০৮00013011 06 £১£1100100191] 13605081010, 

[100121)132592101) 0110 ১3900190101), 

[1)3171)009017011 ০06 70০01091 [২656৪101) 

প্রভৃতি প্রতিানগুলির সাহাষ্ দেশে বিজ্ঞানের 

উন্নতির পথ স্থগম করবার চেষ্টা চলছে। এদের 

পরিচলকমগুলী সম্ভবত: কতকটা বৃটিশ ও কতকট। 

আমেরিকান আদর্শে প্রভাবান্বিত। কিন্ত যে আদর্শ 

কমপ্রণালী  পরিচালকমগ্ডলী লক্ষলের কাম্য তা 

এখনও গড়ে ওঠে নি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির 

কাঠামো এখনও কাঠের মত কিছু জড়তাছুষ্ট রয়ে 

গেছে বললে অপবাদ দেওয়! হবে না-- একথা অনেক 

বিজ্ঞানীই স্বীকার করবেন। আধিক বছরের 

বিভীধিকা, এক বছরের অর্থ সাহায্যের অব্যবহৃত 

অংশ পর বছরে ব্যবহারের বাধা এবং সাহাধ্য 

প্রার্থনা ও সাহায্য লাভের মধ্যে অস্বাভাবিক 

বিল্ঘ দুর করতে না পারলে বর্তমান প্রণালী 
অন্নুবিধাগুলি দূর হবে না। আশা করা যায় যে, 

এ ব্ষিয় সরকারী পরিচালকমণ্ডশী ক্রমে ক্রমে 

অবহিত হবেন । 



সঞ্চয়ন 

বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দুরীকরণে সৌরশক্তি 
কৃত্রিম উপায়ে জল ঠৈতী করবার পদ্ধতি 

আবিদ্ভুত হলেও আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বনু অঞ্চলেই 

বিশুদ্ধ জলের অভাব রয়েছে । এই সব পদ্ধতির 

সাহায্যে জল উত্পাদন এরূপ ব্যয়সাপেক্ষ যে, অতি 

সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি ছাঁড়। সাধারণতঃ এই সব ব্যবস্থা 

কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি। স্বল্প ব্যয়ে কিভাবে 

লবণাক্ত জলকে স্ন্বাু জলে পরিণত করা যেতে 

পারে, যুক্তরাষ্টে সে সম্পর্কে বহুদিন থেকেই 
গবেষণ। চলছে । 

অনেকের ধার্ণা, যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ 

দ্র এই সমন্যাঁর অনেকখানি সমাধান করে 
এনেছেন । তাদের চেষ্টায় ফ্লরিডভ| রাজ্যের 

ডেটোনা সমুদ্রোপকৃলে জবণীক্ত জলকে পৌররশ্মির 
সাহাঁষ্যে যথাসস্ভব অল্প খরচে পাতন-ক্রিয়ার 

(10150111900) সাহায্য সুম্বাছ জলে পরিণত 

করবার ব্যবস্থা হয়েছে। 

প্রাকৃতিক শক্তির সাহাঁষ্যে সমুদ্রের জল থেকে 

ঘেলবণ ও অন্যান্য উপকরণপমৃহ পৃথক করা যেতে 

পারে, সেকথা অনেকদিন থেকেই মাচুষের জানা 

ছিল। স্থ্ধই যে সর্বাধিক সহজলভ্য শক্তির উত্, 

সেকথাও মানুষের বহুকাল পূর্বেই অজ্ঞাত ছিল না। 

কিন্তু প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ কিলো ওয়াট সৌরশক্তি 

পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে কেন্দ্রীভূত করে 

কাজে লাগাবাঁর ব্যাপারটি অত্যন্ত ব্যয়দাপেক্ষ বলে 

কেউ একাজে হাত দেন নি। 

যুক্তরাষ্ট্রের আত্যন্তরীণ দপ্তর সৌরশক্তির 
সাহায্যে লবণাক্ত জলকে স্থম্বাু জলে পরিণত করবার 

জন্যে একটি কারখানা নির্মাণ করেছেন। এতে যে 

ফল পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে 

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নিরক্ষবৃত্তের অঞ্চলে সৌররশ্রি- 
এ. 

চালিত পাতন য্ত্রের কারখানা নির্মাণ বিশেষ ব্যয়- 

বহুল হবে না। এতে জলাভাব দূরীকরণের ব্যাপারে 
এ অঞ্চলবাসীরা বিশেষ উপরূত হবে এবং তার ফলে 
এই ধরণের কারখানা চালু বাথ! ও নির্মাণের 
খরচ পুষিয়ে যাবে। 

এই কারখানাটি ডেটোনার সমুদ্রোপকূলে একটি 
ঢালু জায়গায় নিমিত হয়েছে। এই ঢালুজাম্গায় 

একদিক থেকে জল আপে এবং আর একদিক দিয়ে 

বেরিয়ে যায়। জলাধারের তলায় রয়েছে কোয়ার্টার 

ইঞ্চি আলকাত্রাঁর প্রলেপ ও উপরে একটি কাচের 

ঢ।ক্না। ঢাক্নাটি প্রায় ৮ ফুট চওড়া। স্ুর্ষরশ্মি 
এই ঢাকৃনা পেরিয়ে জলাঁধারের জল ম্পর্শ করে এবং 

যতটুকু সম্ভব তাঁপ জলে সঞ্চারিত হয়। আল- 

কাত্রার কালো রং উদ্বত্ত তাপধরে নেয় এবং 
তাতে সঞ্চিত থাকে । মৌররশ্মির প্রভাবে এ জল 

বাম্পে পরিণত হম এবং সেই বাষ্প পুনরায় জল- 

বিন্দুতে পরিণত হয়ে উপরের কাচের ঢাকৃনায় লেগে 
থাকে। উপরের ঢাকনা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বলে 
এবাম্প ঢাক্নার স্পর্শে জলবিন্দূতে পরিণত হয় 
এবং এ জলবিন্দুসমূহ ঢালু ঢাকনা বেয়ে আর একটি 

আধারে এসে জন! হয়। 

যুক্তরাষ্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তরের লবণাক্ত জল 

বিভাগের বিজ্ঞানী ভাঃ জর্জ ও জি. লফ এই নতুন 
কারখান! নির্মাণ পরিকল্পনার পরামর্শরাতা। তিনি 

বলেন, এই কারখানার প্রতি বর্গফুট স্থান 

নির্মাণে এক ডলারের বেশী খরচ পড়বে না এবং 

এক বর্গফুট স্থান থেকে প্রায় এক পাঁউও স্থন্বাছু 

জল পাওয়া হাবে। পরীক্ষামূলক ভাবে যে 
কারখানাটি নিমিত হয়েছে তার আলকাৎতরার 

পলেন্তারা-দেওয়া স্থানের পরিমাপ হলো ২৫০ 



১৩ 

বর্গফুট । সেখান থেকে প্রতিদিন আড়াই থেকে 
তিন গ্যালন জল পাওদা যাবে। 

যেধানে জল সহজলভ্য, সে সব স্থানে এভাবে 

লবণাক্ত জলকে বিশুদ্ধ জলে পরিণত করবার 

ব্যাপারটি জলাভাবগ্রস্ত স্থানের তুলনাম্স থে 

ব্যয়বহুল, তাতে সন্দেহ নেই। ক্যারিবিয়ান 

সমুদ্রের কয়েকটি ঘীপে পানীয় জল বাইরে 

থেকে আমদানী করতে হয়। এই আমদানী 

খরচের তুলনায় এ সব স্থানে এভাবে পানীয় 
জল উত্পাদনের খরচ অনেক কম পড়ে এবং এ 

অঞ্চলের অধিবাসীরা এই পদ্ধতি অন্ভদরণে বিশেষ 

উপকৃত হয়ে খাকে। তবে এজন্যে গ্রচুর জায়গা ও 

সরধালোকের প্রয়োজন । 

আর একট কথা-কেধল দ্বিনের বেলায়ই নয়, 

রাত্রি বেলায়ও এই পাঁতন-ক্রিয়া বন্ধ থাকে না। 

গ্রীক্মকালে সারাদিনের প্রথর সৃধাঁলোকে জলাধারের 

আলকাত্রার পলেস্তারা- দেওয়া তলা এবং তার 

নীচের জমি উত্তপ্ত হয়ে থাকে । কিন্ত সূর্য অস্তমিত 

হবার পর উপরের কাচের ঢাকনা অপেক্ষাকৃত 

কম সময়ে ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু আলকাত্রাঁর কালো 

রংযে উদ্বত্ত তাপ ধরে রাখে, দেই তাপ এবং 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

মুত্তিকার তাপে জলাধারের জল বাণ্পে পরিণত হয় 

ও পাতন-ক্রিয়া চলতে থাকে? তবে দিনের বেলার 

তুলনায় কম হয়। 

কষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এবং পেনন্দিন জীবনে 

ব্যবহারকল্পে সমুদ্রের লবণীক্ত জলকে পানীয় জলে 

পরিণত করবার নতুন নতুন পদ্ধতি বর্তমানে 

আব্ষ্কিত হয়েছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত 

হয়েছে এবং পরমাণুর শর্ভিকেও একাজে লাগানো 

হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সমুদ্রোপকুলস্থিত কার- 

খানায় প্রতিদিন দেড় কোটি গ্যালন সমুদ্রের জল 

বিশুদ্ধ করে পানীয় জলে পরিণত করা হচ্ছে। 

এর মধ্যে ছুটি কারখান। আছে পারস্য উপসাগরের 

তীরে তৈলপ্রধান অঞ্চলে । এ ছুটি কারখানার 

প্রত্যেকটিতে প্রতিদিন ৫* লক্ষ গ্যালন পানীয় জল 

তরী হয়। তবে যুদ্ধ-জাহার্জ বা বড় বড় জাহাজে 

সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত 

করবার পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিও খুবই ব্যয়- 

সাপেক্ষ । যুক্তরাষ্ে এসম্পরে গবেষণা হ্চ্ছে। 

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী পাচ বছরের মধ্যেই 

উত্পাদন্-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। 

জনসৎখ্য। নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহাধ ? 

স্যার জুলিয়ান হাঁক্সলি আকাশবাণীতে “জন- 

যা নিয়ন্ণ কি অপররহার্য ?--এই বিষিয়ে 

আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন--জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 

শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ । 

আমি অবশ্য একজন জীব্তত্ববিদি হিসাবেই 
একথা বলচি। বহু কাল ধরেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে 

বর্তমান যুগের একট! মুখ্য সমস্যা বলে মনে করে 

আসছি। 
আজ লারা বিশ্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্তে স্কট 

দেখা দিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই 
বিশ্বের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চক্েছে। তবে 

মোট সংখ্যা ও বুদ্ধির হার গত পঞ্চাশ বছরে 

অত্যধিক বেড়ে গেছে । আজ বিশ্বের জনসংখ্যা 

ছু'শ পঞ্চাশ কোটিরও বেশী। গত ব্ছর লোৌক- 

সংখ্যা বেড়েছিল চার কোটি সত্তর লক্ষ । এ বছর 

অস্ততঃ পাঁচ কোটি লোক বাড়বে। 

জনসংখ্যা চত্রবৃদ্ধি হাঁরে বেড়ে চলেছে । বর্তমান 

শতাব্দীতে বৃদ্ধির হার এক শতাংশে এনে দাড়িয়েছে 

এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । অনুন্নত দেশ- 

গুলিতে_ যেখানে খাগ্চের চাহিদা সবচেয়ে বেশী- 

সেখানেই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে লোকসংখ্যা বেড়ে 

উঠছে। যা কিছুই ঘটুক না কেনঃ আরও ছু-পুরুষে 
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বিশ্বের জনসংখ্যা দিগুণ বুদ্ধি পাবে। আজকের 

বহু লোকের জীবদ্দশাতেই সারা বিশ্বে লোকমংখ]া 

৫০০ কোটিরও বেশী হয়ে দাড়াবে। 

বস্ততঃ জনসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছে। 

এই বুদ্ধির মূলে আছে মৃত্যু-নিয়ন্ত্রণ । বিজ্ঞানের 

সাহায্যে বু লোককে ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা 

কর! সম্ভব হয়েছ । কিন্তু জন্মহার হাঁস করা সম্ভব 

হয় নি। মৃত্যুহার কমেছে, অথচ জন্মহার কমে নি। 

এ অবস্থায় জন্মসংখ]ার প্রচণ্ড বুদ্ধি রোধে বিজ্ঞান 

কিকরতে পারে? আমার মনে হয়, বিজ্ঞান শুধু 
অতিরিক্ত খাছ্যের সংস্থান করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 

সমশ্যার সমাধান করতে পারবে না। কেউ বলেন, 

কিম খাদ্য তৈরী করতে হবে; কেউ বলেন, 

নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা দরকার। আবার 

কারো কাঁরো মতে, নতুন ধরণের শস্তের চাষ করতে 

হবে যা নতুন অঞ্চল, মরুভূমি ও জঙ্গলে চাষ-আবা্দ 

করে খাছ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে 

কিন্তু শুধু অপচয়ই হবে! কৃত্রিম খাগ্য খুবই 
অপ্রীতিকর। তাছাড়। লোকবৃদ্ধির হারের সঙ্গে 

পালা দিয়ে তা দ্রুত উত্পাদন করাও সম্ভব নয়। 

শুধু মাত্র গাণিতিক কারণেই এ ব্যবস্থা চিরকাল 
ধরে চলতে পারে না। যতদিন জনসংখ্যার 

সমস্ত।কে আমরা নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই অভিযান 
বলে মনে করবো, ততদিন বিজ্ঞান এ সমন্যা 

সমাধানে কোন সাহাধ্যই করতে পারবে না। 
ভোগী মানুষ কোন দিনই অঙ্টা মানুষকে হারাতে 

পারবে ন]। 

অপর পক্ষে, বিজ্ঞান আমাদের খুবই কাঞ্জে 

লীগতে পারে, য্দি আমরা জনসংখ্যার সমস্যাটিকে 

মানুষের পরিবেশ-বিজ্ঞানের সমন্তারূপে বিচার 

করতে পারি) অর্থাৎ পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 

যালষের সম্পর্ক, পৃথিবীর ত্বাভাবিক পরিবেশ আর 

মান্ধষের নিজের চেষ্রাক গড়ে-ওঠা সামাজিক 

পরিবেশ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান স্থপতি হয়েছে, সেই দিক 

থেকেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এদিক 
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থেকে অবিলদ্ষে ধদি কিছু করা না হয়, তাহলে 

মানুষই পৃথিবীর পক্ষে শক্রু হয়ে ঈড়াবে। শুধু 
তাই নয়, নিডের ভবিষ্যতের পক্ষেই সে ক্ষতিকর 

হয়ে দাড়াবে। 

বিজ্ঞান বলে আমাদের গৃহের সঙ্গে সঠিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলাই সর্বাগ্রে দরকার। যাতে 

মানব-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে--গ্ররতিটি মান্য 
জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে, তারই 

ব্যবস্থা করতে হবে। মোটের উপর, মানুষকে তার 

বিচরণ ন্রেত্র পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত জীবনষাপনের 

কলা-কৌশল শিখতে হবে। পাঁৰিপাশ্বিক সম্পদ 

অপচয় করা কোন মতেই চলবে না। বরং সব 

বকমের সম্পদ--যা আমরা উপভোগ কধি--সর্ব- 

গ্রক।রে সংরক্ষণ করতে হবে। 

আমরা ষে সবপ্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি 

তা হলো মাটি, বন, খনিজ দ্রব্য, জল, জল-বিছ্যুৎ, 

আর এমনি ধরণের অন্যান্য জিনিষ। তাছাড়া 

উত্তিজ্জ পদার্থ, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী তো 
আছেই! আর উপভোগের সম্পদ হলো--ব্গ্য 

প্রাণী, প্রকৃতির সৌন্দর্য, নির্জনতা আর আমাদের 
দৈনন্দিন কর্ম-কোলাহল মুখরিত জীবন থেকে 

অব্যাহতি পাবার মত সংস্থান। এ সব দেখে স্বতঃই 

মনে হয় যে, বিশ্বের সর্বাধিক লোকদংখ্যা স্থির করে 

নিতে হবে। অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য কিছু করতে 

হলে হু হু করেজনসংখ্যা বাড়তে দেওয়া কোন 

মতেই চলতে পারে না। 

মানুষের সামাজিক পারিপাশ্বিকের কোন কিছুও 

ক্ষয় করা চলবে না। এট! দিন দিন স্পষ্ট হয়ে 

উঠছে যে, জনসংখ্যার একট! নৃযনতম সীমা ছাড়িয়ে 

গেলে গ্রতি বর্গমাইলে জনবনতি যত বেশী ঘন 

হবে, ভাতে মাথাপিছু স্বাধীনতা ও সুবিধার হারও 

ততই কমে যাবে। আজ পাচ লক্ষ ও এক 

কোটি অধিবাদী অধ্যুষিত মহরগুলিতে তা প্রত্যক্ষ 

করা ফষেতে পারে। 

জনসংখ্যা ধরি খুব বেশী হয়, জনবসতি যদ্দি 
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থুব ঘন হয় তাহলে সংগঠনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি 
করতেই হবে, শৃঙ্খলার দিকে তীক্ষদৃ্তি রাখতে 

হবে। এতে ব্যক্তিশ্বধীনতা খর্ব হবে, গণতন্ত্রে 

হানি ঘটবে, আর সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 

দরুণ সাংস্কৃতিক টৈচিত্র্য হ্বাম পাবে । আজ আমরা 

যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগ করে থাকি, তার 

বদলে সে দিন বিশ্ব জুড়ে একঘেয়ে নীরদ জীবন 

ধাঝার প্রবর্তন হবে। সাধারণভাবে মানবিকতার 

মূল্য হবে শিয়গামী। তাই বলছি, বিজ্ঞানের দিক 

থেকে বিচার করলে লোকমংখযার এমাগত বু্ধির 

ফলে মানুষের দুঃগ ও হতাশা বাড়তেই থাকবে। 

এখন থেকে তনমতগ্। বুদ্ধির হার হান করতে না 

পারলে সারা বিশ জুড়ে এই ছুঃণ আর হতাশ। 

দেখা দেবে। কিছু যদি না করা হয় তবে আমাদের 

পুর বা পোত্রের বর্তমান জগতের তুলনায় অনেক 

বেশী ছুংখ-কষ্ট ও গ্লানিপূর্ণ জগতে জীবনযাপন 
করতে বাধ্য হবে। 

বিজ্ঞান যে কতকগুলি অস্থবিধা লাঘব করতি 

পাঁরে, সে বিষয়ে মন্দেহ নেই | বিজ্ঞানের সাহায্যে 

থাছ্য-উত্পাদন বৃদ্ধ করা সম্তভব। শক্তির নতুন 
উৎপের সন্ধান বিজ্ঞান দিতে পারে। লবণাক্ত 

জলকে পানীয় জলে পরিবতিত কর! যায়, 

জলপিঞধণ করে মকুভূমিকে শ্টামল প্রান্থরে 

রূপাস্তরিত করা যায়, জঙ্গল কেটে পে স্থানকে 

মানুষের বসবাসের ষোগ্য করা চলে--বন্ধ্যা জমিকে 

কয়া যার উর্বরা। কিন্ত এসব তো সামান্য মাত্র, 

সাময়িকভাবে এতে উপকার পাওয়া যেতে পাবে। 

একে উপশমমূলক ব্যবস্থা বলা চলে। এতে মুল 

সমন্যার সমাধান হবে না। মোট বথা, এখনই 

কিছু না করণে একদিন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় 
তা ভোগ করবার লোক অনেক বেশী হয়ে যাবে। 

আধুনিক জগতের প্রধান অবদান হবে মৃত্যুর 

হার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জন্ম-নিয়ঙ্কণের সামজস্য বিধান 

কর।। ভারত ও জাপানের মত মহান দেশে 

ইতিমধ্যে জনসংখা। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যে সরকারী 
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নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তা খুবই উৎসাহ- 

ব্যপ্রক। কিস্ত এখানেও ফল বিশেষ সম্তোষ- 

জনক হয় নি। আরও অনেক বেশী কাজ করতে 

হবে। 

একেবারে মুল থেকে কাজ চালানো দরকার । 

সস্তায় এবং সহজে জন্মনিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থ 

বিজ্ঞান করতে পাবে। এমন ধরণের বটিক1 আবিষ্কৃত 

হতে পারে ষা খেলে জন্মরোধ করা যাবে। এ 

বিষরে ঘথেই্ট গব্ষেণা চলছে । বেশীর ভাগ 

ক্ষেত্রেই বেসরকারী প্রত্ষ্ঠান এতে উত্সাহ দিচ্ছে। 

কিন্তু এসব গবেষণা চলছে বিন্দিগ্ুভাবে এবং 

প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ফলে 
কাজ খুব মন্থর গতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। আমরা 

মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে আগের তুলনায় অনেক বেশী 

জান লাভ করেছি। জন্মরোধ করবার *দ্ধতিও 

আমাদের অজানা নেই। 

কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে। 

আমার মনে হয়, পরমাণু বোম তৈরী করতে 

আধাদের যে খরচ ও মানসিক পরিশ্রম করতে 

হয়েছে, তার এক দশমাঁংশ বা এক শতাংশও যদি 

মাচ্ষের প্রজনন সম্বন্ধে জানবার এবং নিয়ন্ত্রণ 

করবার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে ব্যয় করা হতো, 

তাহলে কমপক্ষে দশ বছরের মধ্যেই এ সমস্তার 

সমাধান করা সম্ভব হতো। অবশ্ঠ সেটা হতো! 

সামগ্রিক সমাঁধান। তারপরে জনসাধারণ যাতে এই 

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে, তার 

ব্যবস্থ|! করবার জনে বিভিন্ন সরকারকে প্ররোচিত 

করতে হতো । 

মানুষের পারিপাশ্বিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন 

ন1 করলে লৌকসংখ্য। বৃদ্ধির এই নিদারুণ সমস্তার 
দীর্ঘস্থ' যী সমাধান কৌন দিনই সম্ভব হবে না। 

এই সমস্তা পধালোচনার উদ্দেশ্টে বৈজ্ঞানিক ও 

সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করবাঁর জন্যে বু নতুন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এর জন্তে দরকার 

সমীক্ষা, পরিকল্পনা বোর্ড, উপদেষ্টা পরিষদ, গবেষক 
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ংস্থা এবং এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠানের । এদেশে 

জীবতাত্বিক সমীক্ষা, উদ্ভিদতাত্বিক সমীক্ষা, 

ভূতাঁত্বিক সমীক্ষা আছে। ইংল্যাণ্ডে কৃষি গবেষণা 

পরিষদ ও চিকিতৎনা গবেষণ| পরিষদ আছে। 

আমার মনে হয়, মান্ষের পারিপাশ্বিক অবস্থার 

সম্বন্ধে সমীক্ষার দরকার। জনদংখ্যা-বুদ্ধির সমস্যার 

দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ও এ বিষয়ে গবেষণা এবং 

গবেষণার ফল কাঙ্ে লাগাবার জন্যে জনদংখ।- 

গব্ষণা-পরিষধদ গঠন করতে হবে। 

বর্তমানে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনসংখয1- 

নিয়ন্ত্রণের দাদিত্ব নিয়ে থাঁকেন। জনসংখ্যার জন্তে 

আলাদ! মন্ত্রণালয় থাকবে না কেন? কেন 

আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে না৷ সমাজ উন্নয়নের জন্যে ? 

আমার মনে হয়, জনসংখ্যার সমস্যাটি এত জরুরী 
যে-শুধু বর্তমানে নয়, নিকট ভবিষ্বাতে ও 

এদিকে আরও বেশী দৃি দেওয়া প্রয়োজন। 
সারা বিশ্বকে এদ্রিকে নজর দিতে হবে। বাষ্ 
সজ্ের উচিত এই জনসংখ্যার সমস্ত! সমাধানের 
চেষ্টা করা--সর্বদেশে প্রযোজ্য একট] নীতি নির্ধারণ 

করা। 

আমার ধারণা, সব দেশেই--বিশেষ করে তথা- 

কথিত অনুন্নত দেশগুলিতে--যেথানে বেশীর ভাগ 

লোকের পেটে অন্ন নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, 

উন্নয়নের উপাদ্ধ নেই--জনসংখা নিয়ন্ত্রণের জন্যে 

বর্তমানের তুলনায় বেশী অর্থ ব্যয় করলে ফল খুবই 
ভাল হবে। গবেষণার জন্তে অর্থ ব্যয় করুন, জন- 

খ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় 

শিক্ষা দিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করুন, সারা দেশে 

শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করুন, পরিবার নিয়ন্ত্রণে 

উৎসাহ দেওয়ার জন্যে আখিক ও সামাজিক পদ্ধতি 

উদ্ভাবন করুন-জীবনের লক্ষ হোক গুণ, সংখ্যা 

বুদ্ধি নয়। 

জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণ করলে যে ফল ভাল হবে, 

একথা বলবার কারণ হলো ব্তমান মুহূর্তে জন- 

ঈঞ্চয়ন ২১৩ 

সাধারণের জীবনধারণে« মান উন্নয়ন, শিক্ষার 

স্থব্যবস্থা, চাকুরির স্থযোগ বুদ্ধির জন্যে আমাদের, 
আপনাদের এবং চীনবাধীদের সবরকম প্রচেষ্টা 
পুত্রকন্তার সংখ্যাধিকোর চাপে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। 
নব্জাতকদের মুখে অন্ন জোগাতে হচ্ছে, তাদের 

শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই নতুন মুখ- 

গুদ্তে অন্ন যোগাতে গিয়ে, তাদের শিক্ষা] দিতে 

গিয়ে, তাদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে গিয়ে 

আমাদের আরঞ্ধ কাজ অগ্রসর হতে পারছে ন|। 

জনসংখ্যা-বুদ্ধি যদি রৌধ করা যেত, তাহলে নতুন 

বি্য!লয় স্থাপনের জন্তটে আরও অর্থ বায় করা 

সম্ভব হতো, নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় 
করা যেত, নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা সম্ভব 

হতে]। 

এ বিষয়ে আমি নৈরাশ্টবাদী হতে চাই না। 

আমি মনে করি যে, এই নিদারুণ অস্থৃবিধাগুলি 

দূর করবার জন্যে সব দেশকে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করতে হবে। কারণ জনসংখ্যার প্রত বুদ্ধির জন্তে 

এই সমস্তা আরও জটিল হয়ে উঠবে। এজন্যে 

বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে; কারণ বিজ্ঞানই 

বাস্তব সমন্তা সমাধানের উপায়। আমার মনে 

হয়, বিজ্ঞানকে ঠিকমত কাঙ্ষে লাগানো সম্ভব, যদি 

তার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়--যদি প্রয়োজনীয় 

গবেষণ। ও সমীক্ষার জন্তে অর্থ ও লোকবল 

নিষ্কোগ করা যায়। আর বিজ্ঞান বলতে আমি 

শুধু কারিগনী বিজ্ঞানের কথাই বলছি না, অথবা 
শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং বা এ ধরণের কোন কিছুকে 

আমি প্রাধান্য দিচ্ছি না। তাছাড়া কেবল জীব” 

বিজ্ঞান, ফলিত জীব-বিজ্ঞান বা কৃষি-বিজ্ঞানের 

কথাও নয়, আমি বলছি বিজ্ঞানের সর্বনেতের 

কথা, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা আর বিশেষ 

করে জনসংখ্যা বিষয়ে গবেষণার কথা। এ বিষয়ে 

বিখেষভাবে অবহিত হবার জন্যে আম সবাইর দৃষ্টি 
আবর্ণণ করছি। 
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গ্রহাণুপুর্জের সন্ধানে 

সৌরমগুলে আছে নয়টি গ্রহ আর এই নধগ্রহের 
মধ্যে একটি হলো আমাদের এই পৃথিবী । তাছাড়া 
এই পৌরমগ্ডুলে আছে হাজার হাজার অতি 

ক্ষুদ্র কুতি গ্রহাণুপুগ্ণ বা আনারয়েড স্। 

এই গ্রহাণুগুলির মধ্যে যেটি বৃহত্তম, সেটির নাম 
দেবে; এর ব্যাস মাত্র ৪৮১.২৫ মাইল। আর 
সবচেয়ে ছোট গ্রহাণুটির ব্যাল প্রামু আধ ম!'ইল। 

গ্রহাণুগুলির অর্ধিকাঁংশের্ই কক্ষপথ, অর্থাৎ 

যেপথ ধরে তারা স্ধের চারদিকে ঘোরে- মঙ্গল 

ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবঙ্া। কিন্তু এমন 
কতকগুলি গ্রহাণু আছে যেগুলির কক্ষপথ এই 

সীমার বাইরে। সুতরাং গ্রহাণুপুগ্ের দুরত্ব পৃথিবী 

থেকে বেশ কিছুটা দূরে । তাছাড়া এর। আকারেও 

খুব ছোট তাই খালি চোখে এদের দেখতে 

পাঁ«য়া সম্ভব নয়--সবচেয়ে বড়টিকেও খালি চোখে 

দেখা যায় না। এমন কি, গ্রহ।ণুগুলির মধ্যে যেটি 

সবচেয়ে উজ্জ্র্গ, সেটিকে দুরবীক্ষণের সাহাধ্যেও 

সহজে দেখতে পাঁওয়! যায় না রাত্রির আকাশের 

অসংখ্য তারার মধ্যে এদের অতি ক্ষীণ দীপ্িটুকু 

হারিয়ে যায়। এই জন্যেই জ্যোতিবিজ্ঞানের 

ইতিহাসে গ্রহাণুপুঞ্জের আবিষ্কার এবং তাদের 

সম্পর্কে বীতিমত অনুশীলন সুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত 

অল্পকাল আগে। 

ইটালীর জ্যোতিধিজ্ঞানী পিম্বাৎগি 

লালে সর্বপ্রথম সেবেস গ্রহীখুটিকে আবিষ্কার 

করেন। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই এই গ্রহাণু 

তার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ 

গস গাণিতিক হিসাব করে এর কক্ষপথ নিদিষ্ট 

করবার পর সেরেস পুনরায় আবিষ্কিত হয়। 

অধিকাংশ গ্রহাণুর আকার সেরেসের চেয়ে অনেক 

ছোট হবার ফলে তাদের ওজ্অল্যও সেরেসের তুলনায় 

ঘংসামান্ত ; কিন্তু তা সত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 

জানষন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করে জে0তিবিজ্ঞানীর। 

১৮০১ 

এ-পর্বস্ত প্রা দেড় হাজার গ্রহাণুকে চিহ্ছিত 

করেছেন, তাদের কক্ষপথ নির্ণয় করেছেন এবং 

তাদের চালচলন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন । এগুলি 

ছাড়া আরও অনেক অজ্ঞাত গ্রহাণু আছে বলে 

তারা মনে করেন। 

কিন্তু কি ভাবে এত ছোট আর ছুনিবীক্ষ্য 

গ্রহ!গুকে স্যোতিবিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন? 

এঞ্চলি ধরা পড়েছে ফটোগ্রাফির সাহায্যে। 

আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে তারাগুলি 
আকাশের বুকে তাদের নিদিষ্ট জায়গাতে স্থির 
হয়ে রয়েছে; আর ছোট-বড় অর গ্রহই এই 

মহাকাশের পটভূমিকায় তাদের স্থান পরিবর্তন 

করছে । বল! বাহুল্য, এরকম মনে হবার কারণ) 

তারাগুলি এত দরে রয়েছে যে, তাঁদের স্থান 

পপিবতন বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে দুঃলাধ্য। 

গ্রহগুলি সেই তুলনাপ্ন ঢের বেশী কাছে বলে 
তাদের গতি আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। 

বাস্তবিক পক্ষে, এই ভাবেই আমরা বুঝি, কোন্ট! 
তারা আর কোন্টা গ্রহ। তাঁছাড়৷ পৃথিবী তার 

নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, আর সেই সঙ্গে 
আমরাও ঘুরছি বলেই সমগ্র আকাঁশটাই যেন 
পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আমাদের চতুদিকে ঘুরছে 
বলে মনে হয়। 

পৃথিবীর উপরে এক জায়গায় স্থিরনিদিষ্ট 

একটি ক্যামেরার সাহায্যে (এক্ষেত্রে টেলিস্কোপ- 

ক্যামেরা) যর্দ অনেকক্ষণ ধরে একাপোজার 

দিয়ে আকাশের একাংশের ছবি তোলা যায়, 

তাহলে ফটোগ্রাফির প্রেটটিতে গ্রহ-নক্ষত্রগুলির 

প্রত্যেকটি আলোকবিন্দু এক-একটি আলোকবেথা 

একে যাবে। কারণ যতক্ষণ ধরে এক্সপোজার 

দেওয়। হয়েছে, সেই সময়টুকুর মধ্যে পৃথিবী ঘুরে 
বাবার ফলে ক্যামেরাটিও ঘুরে গেছে। কিন্ত 

যদি এমন একট! ব্যবস্থা কর! যায়, যার ফলে 



এপ্রিল, ১৯৫৪ ] 

পৃথিবী যেদিকে ঘুরছে, ঠিক তার সমান গতিতে 
ক্যামেরাঁটিও উদ্টে। দিকে ঘুরছে, তাঁহলে আপেক্ষিক 
গতির নিয়মে ক্যামেরার চোঁখে তারাগুলি একই 
জায়গায় স্থিরভাবে থাকবে, কিন্ত গ্রহগুলি সরে যেতে 
থাকষে। সেক্ষেত্রে ফটোপ্রেটের উপরে গুত্যেকটি 
তাঁরা এক-একটি আলোকবিন্দু হিসাবে, আর গ্রহ্- 
গুলি আলোকরেখা হিসাবে প্রতিফলিত হবে। 

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে এক্সপোজাঁর দিয়ে 

ফটো তুলে খুব ক্ষীণ আলোকে প্লেটের উপর 
চিহ্নিত করা! যেতে পারে । স্থতরাঁং ফটো গ্রাফটিতে 
আলোর বিন্ু আর আলোর রেখা দেখে বোঝা! 
যাবে, কোন্গুলি তারা আর কোন্গুলি গ্রহ বা 
গ্রহাণু। গ্রহগুলি তো জানাই আছে; অতএব 
গ্রহাণু গুলকে এইভাবে চিহ্নিত করা যাবে। 

ঠিক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে গ্রহাণুগুলিকে আবিষ্কার করা হয়েছে। 
বল] বাহুল্য, যত সহজে ব্যাপারট1 ব্যাখ্যা করা 
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হলো, কার্ধক্ষেত্রে এটা ঠিক ততট! সহজ নয়। 
সবচেয়ে জটিল হলো! ঘড়ির মত যান্ত্রিক ব্যবস্থার 
সাহায্যে টেলিস্কোপ-ক্যামেবাটিকে নিখুঁতভাবে 
পৃথিবীর সমান গতিতে ঘোরাবার ব্যবস্থা কর! । 

সো.ভয়েট যুক্তরাষ্ ও অন্যান্ত দেশের অনেক- 
গুলি মানমন্দিরে এই বকম টেলিক্কোপ-ক্যামেরার 
সাহায্যে অনেকদিন থেকেই গ্রহাথুপুঞ্থ সম্পকে 
অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা হচ্ছে। সারা 
বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে তোলা এসৰ ফটো গ্রাফ 
মিলিয়ে গাণিতিক উপায়ে প্রত্যেকটি গ্রহাখুর 
কক্ষপথ, গতি-প্রক্ৃতি ইত্যাদি বের করা তচ্ছে। 
এমন কি, এই সব গ্রহাযুর অতি ক্ষীণ আলোর 
ব্ণালী-বিগ্লেষণ করবার জন্তে অতি স্থক্ম স্পর্শকাতর 
স্পেক্টো গ্রাফ বা বর্ণাবীলেখ যন্বও তৈবী করা 
হয়েছে । এসব বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এবং অন্যান্য 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ্রহীণুগুলির উপাদান ইত্যাদি 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। 

ঞ ্ 

সে নস সপ সপ আস্ত রে 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অস্তরীপ থেকে তাদের তৈরী প্রথম রকেট 
“জুনো-২, গত ডিসেঘ্বর মাসে মহাশুন্তে নিক্ষেপ করেছিল। এই রকেটের সঙ্গে ছিল 'পায়োনিয়ার-৩, কৃত্রিম 

উপগ্রহ । বকেটটি টার কাছে পৌছাতে না পারলেও এই পরীক্ষা-কার্ধ খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। 

উপগ্রহের মধ্যে স্থাপিত বেতার যঙ্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান তথ্য জানা গেছে। 



এর্রেনিয়াস 
ভ্ীকমলকৃঙ্থ ভট্টাচার্য 

শতবর্ষ পূর্বে সেণ্ট অগাষ্ট এর্রেনিয়াদ (9910 
£১061750 48100060195) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পুরোপা হিসেবে 

তার স্থান অক্ষয় হয়ে আছে। 

১৮৫৯ খুষ্টাব্ধের ১শে ফেব্রুয়ারী হইডেনের 

পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী উপশালার 

নিকটে উইজকের দুর্গে তার জন্ম হয়েছিল। 

উপশ্বালা ছোট্র একটি শহর, আক্ও লোকবপতি 

মাত্র ৬৩,০*০-এর মত। শাল! নামে ছোট্র একটি 

নী এই শহর ঘেপে চলে গিয়েছে । শৈশবকালেই 

এর্রেনিয়াসের অস্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদশিতা লক্ষিত 
হয়েছিল-বিজ্ঞানকে তিনি তার জীবনের সাধনার 

বিষয় হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন কিশোর 

বয়স থেকেই । 

সতেরো বছর বয়সে উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

তিনি ভি হন। বিস্ময়ের কথা এই যে, একশ" 
বছর পরেও যেখানের লোকসংখ্যা এক লাখেরও 

অনেক কম, সেখানে তখন থেকেই একটি বিশ্ব- 

বিষ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে বিছ্যচর্চার পথ স্থগম 

হয়ে উঠেছিল। উপশাল] বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 

করবার সময় পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষ- 

ভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তথাকার পদার্থ-বিজ্ঞানের 

পরীক্ষাগারের ব্যবস্থায় তিনি মোটেই সন্তোষলাভ 

করতে পারেন নি। উপশালা থেকে ৪৫ মাইল 

দূরে ন্থইডেনের রাজধানী ই্কহোল্ম। তিনি 
ইকহোল্ম বিশ্ববিষ্তালয়ের অধ্যাপক এরিক্ 

এডলাগ্ডের খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। ১৮৮১ 

খৃষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে এররে নয়াস বিগ্ভালাভের 
উদ্দেশ্ে ্কহোৌল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। 

রালায়ণিক ত্রবণের ভিতর দিয়ে বিছ্যৎ-আাত 

প্রেরণ করলে কি হয়, ই্রকহোল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে 

তিনি সে সম্বন্ধে গব্ষণায় আত্মনিয়োগ করেন। 

এ সম্বন্ধে মাইবেল ফ্যারাডে বিস্তর পরীক্ষ। 

করেছিলেন । পরীক্ষার ফলে ফ্যারাডে দেখেছিলেন 

যে, বিছ্বাৎশ্রোতের পরিমাণের উপর রাসায়নিক 

দ্রবণের বিশ্লিষ্ট হওয়ার পরিমাণ নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ 

শ্োত যত বাড়ানো যাবে, বিশ্লেষন ক্রিয়াও তত 

বৃদ্ধি পাবে । রূপা ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিশ্রণ 

সিলভার ক্লৌরাইডের দ্রবণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ 

শ্োত চালিত করলে রূপা ও ক্লোরিন বিশ্লিষ্ট হয়ে 

পড়ে। কতটুকু ব্ূপা বা ক্লোরিন বিশিষ্ট হবে তা 
নির্ভর করে বিছ্যুৎ-ন্নোতের পরিমাণের উপর। 

শোনা যাঁয়। কেন্বিজ বিশ্ববিঘ্ালয়ের উইলিয়াম 
হোয়েল ফ্যারাডের নতুন পরীক্ষার বিষয়বস্তর 

নামকরণে সহায়তা করেছিলেন। রাসায়নিক 

বিশ্লেষণের মত বিছ্বাতের সাহায্যে বিশ্লি্করণের 

নাম হলে! ইলেক্টেশলাইসিন (বিছ্যাৎ্বিশ্লেষণ )। 

বিদ্যুৎ পাঠাবার ছুটি ধাতব দণ্ডকে বলা হলে! 

ইলেকট্রোড | ধনাত্মক ধাতব দণ্ডের নাম আনোড, 

আর খণাত্মক ধাতব দণ্ডের নাম ক্যাথেো!ড। 

রাসায়নিক দ্রবণের নাম হলো ইলেকট্রোলাইট । 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডে পরলোঁক্গমন করেন। 

তার মৃত্যুর পূর্বেই তার গবেষণার বিস্তর ব্যবহারিক 
প্রয়োগ হতে থাকে । নানা রকমের ব্যাটারী 

আবিষ্কৃত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্র্যান্টের 

আবিষ্কৃত লেড-আযাসড ব্যাটারী । এর বিদ্যুৎ 

উত্পাদন ক্ষমতা বাইরে থেকে বিদ্যুৎ চালিয়ে 

পুনরুদ্ধার কর! যায় বলে এর বিস্তর প্রচলন 

হয়েছিল। 

ব্যাটানীতে কেমন করে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় 



এপ্রিল, ১৯৫৯ ] 

নে সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানী চিন্তা] করেছিলেন। ১৮৫৭ 

খৃষ্বীব্দে রুডল্ফ রুপিয়াস প্রমাণ করেন যে, রাসায়নিক 
দ্রবণের ধনাত্মক ও খণাত্সক বিহ্যৎ সমগ্থিত 

অণুসমৃহ-- বিজ্ঞানের ভাষায় ষাকে আয়ন বলা হয় 

_-পরস্পর কোন বিশেষ নিয়মে যুক্ত নয়। বাইরের 

বিছ্যুৎ-শাত এ সব আয়ন ঠতরী করে না, এদের 

কেবল ইলেকট্রোডের দিকে চালিত করে। আবার 
হাইড্রোক্লোরিক আযদিভ ভ্রবণে দেখা যায়, ক্লোরিন 
আমনের গতি হাইড্রোজেন আয়নের মত ক্রুত 

নয়। বিভিন্ন আয়নের গতির পার্থক্যের ব্যাখ্যা 

দেন উইলহেল্ম্ হিটফর্ঁ ও ফ্রেডারিক কোল্রম। 
তাদের ব্যাখ্যায়, ইলেকট্রোলাইদিসের সময় গ্রতিটি 
আয়ন একটা নিজন্ব গতিবেগে ভ্রমণ করে। এ 

গতিবেগের উপর বিপরীত-ধমী অপর আয়নের 

কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। 

থৃষ্টাব্বব্যাপী প্রায় এক যুগ ধরে পরীক্ষার পর 

কোল্রস রাসায়নিক দ্রবণের বৈদ্যুতিক বিরোধীতা 

বা পরিবহনষোগ্যতা নির্য়ের একটি প্রক্রিয়া 

স্প্রতিষ্ঠিত করেন । 

জার্মেনীতে কোল্রম যখন পরীক্ষায় ব্যস্ত, 
ইকহোল্ম বিশ্ববিদ্ভালয়ে এর্রেনিয়ানও তখন 

অন্থরূপ গবেষণায় ব্যাপূৃত ছিলেন। 

খৃষ্টাব্দে তার পরীক্ষা সমাণ্ধ হয়েছিল। এ সব 

পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি ডক্টরেট খিমিস ঠতবী 

করেন। 

তার মতে, কোন দ্রবণে বিদ্যুতৎআোতের ফল 

দ্রবধণের আয়ননমূহের গতিতে প্রকাশিত হয় বলে 

তাদের বিছ্যুত-পরিবহনতার মাপ সমসংখ্যক 

আয়নের তুল্য হবার কথা । কোন দ্রবণে কি 

পরিমাণ বিছ্যুতৎ-পরিবহনতা দেখ! যাবে তা নির্ভর 

করবে দ্রবণের ঘনত্বের উপর। কারণ ঘনত্ব যত কম 

হবে সমপরিমাণ ইলেকউ্রোলাইটের আয়ন সংখ)াও 
তত বৃদ্ধি পাবে। 

এর্রেনিয়ান দেখালেন যে, কোন দ্রবণে বিদ্যুৎ 
শ্রোত পরিচালন ব্যতীতই আয়ন বর্তমান থাকে। 

১৮৬৯-১৮৮০ 

৯৮৮৩ 

এর্রেন্য়াস ১৭ 

খাবার লবণ সোডিম্বীম রৌরাইভ জলে মেশালে 
সৌডগ়াম ও ক্লোঙ্িন জাতীয় দু-রকমের বিভিন্ন 

আয়নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুরা সোডিয়াম 

ক্লোরাইড বিভক্ত হয় না; কিছু অংশ যুক্ত থাকে। 

এর্রেনিয়াম গরমাণ করেন-বিছাৎ পরিবহনতার 

পরিমাপ দেখে বলা চলে, একট] ইলেকট্রোলাইটের 

অণু কি অনুপাত আয়নে পরিণত হয়েছে। 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এর্রেনিয়াম এই গবেষণার 
জন্যে এক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তার থিপিসের 

বিচারকের তাকে ডক্টরেটের জন্যে সর্বন্যুন সমর্থন 

জানিয়েছিলেন-_আর একটু হলেই তার থিসিস 
বাতিল হয়ে যেত। এই থিপিস সম্বন্ধে এব্রেনিয়াস 
নিজে লিখেছেন-আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক 

ক্লীভের নিকট গিয়ে ব্ললাম-রাঁসাঁয়নিক ক্রিম়ায় 

উদ্ধৃত বিছ্যুৎ-পরিবহমতা৷ সম্পর্কে আমার একটা 
নতুন থিওরী আছে। তিনি বললেন, সে তো খুব 

আনন্দের বথা। কিন্তু একটু পরেই বললেন 
আচ্ছা, আপণতে পার। পরে তিনি আমাকে 

বুঝিয়ে দিলেন যে, অনেক থিওরী গঠিত হচ্ছে 
বটে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তুল) কারণ 

কিছুদিন পরেই তাদের অপ্তিত্ব আর খুজে পাওয়। 
যায় না। অতএব সংখ্যাতত্বের গড়পড়তা হিলেবের 

ধারণায় তিনি এই পিছান্তে উপনীত হলেন যে, 

আমার থিওরীও বেশী দিন টিকে থাকবে না। 

এর্রেনিয়াস ইকহোল্ম বিশ্ববিষ্ভালয়ে পৰীক্ষা 
করে দেখেছিলেন ষে, বিভিন্ন আযাসিডে পরিবহনতা 

এবং রাসায়নিক কার্যকারিতার মধ্যে একটা যোগ- 

স্ত্্ রয়েছে; সমান ঘনত্বের বিভিন্ন আযপিডে এই 
দুটা ধর্মের অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। পরিবহনত। 

বৃদ্ধির সঙ্গে রাসায়নিক কার্ধকারিতাঁও বৃদ্ধি পায়। 
এর্রেনিয়াস তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বিখ্যাত 

জার্মান বিজ্ঞানী ওই ওয়াঁল্ডকে জানিয়েছিলেন । 
ওষ্ওয়াল্ড অনেক দিন ধরে এ বিষয়ে চর্চ। 

করেছিলেন। এর্বেনিয়াসের মতবাদ ও পরীক্ষার 

মধ্যে তিনি নিজের চিন্তাধারার মিল দেখতে 



১৮ 

পেয়ে খুবই উংফুলপ্ত হন এবং এবুবেনিয়ানকে 
তার গবেষণাগারে এসে পৰীক্ষ।কার্ধ চাল!তে 

আহ্বান করেন। এর্বেনিয়াম সানন্দে রাজী হয়ে 

গেলেন) কারণ ষ্টকহোল্মের বৈজ্ঞানিকেরা তার 

গবেধণ। ও মতবাদকে লন্দিপ্চচিত্তে গ্রহণ করে- 

ছিলেন। 

১৮৮৬ খৃষ্ট।বে ওষ্টওয়ান্ডের গবেষণাগারে তিনি 

বিভিষ্প রাসায়নিক পরীক্ষা করেন। এ সব 

পনীক্ষার ভিত্তিতে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিছ্বাৎ- 
সঞ্চ(রিত বিশ্সেষণ (51606:0915010 4153090190102) 

মতবাদ আরও পরিশোধিত ও পরিবধিত আকারে 

গ্রকাশ করেন। 

এক্বেনিয়াসের মতে, একটা ইলেকট্রোলাইট 

ছুটি বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এই ছুটি 

অবস্থা পরম্পরের উপর নির্ভরশীল নয় এবং 

বৈদু)তিক শক্তির ব্যবহার ব্যতীতই এদের উৎপত্তি 

হয়েথাকে। এক অবস্থা অণুর সঙ্গে জড়িত থাকে, 

অপরটি আয়নের সঙ্গে । অণু এধং আয়ন একটি 

প্রবণে একসঙ্গে বিরাজ করে । আয়নিত অবস্থার 

পরিমীণ এবং আণবিক অবস্থার পরিমাণের অনু- 

পাকে বলা হয় খিশ্সি্ হওয়ার মাত্রা (1০৩ 

আছ্ন থাকবার ফলে 

ইলেকউট্রোলাইটের ভিতর দিয়ে তড়িত-প্রবাহের 

সঞ্চলন সম্ভব হয়। এই কারণে কোন দ্রবণের 

পরিবহনতা তার বিশ্লিই হওয়ার মাত্রার সঙ্গে 

সমান্ুপাতে পরিবধিত হবে। 

একটা ইলেকট্রোলাইটে অণু ও আয়ন একদঙ্গে 
অবস্থান করতে পারে বলে এর্বেনিয়াম মনে 

করলেন যে, এতে ভরস্ত্ব (12৬ 01 1095$ 2061017) 

প্রয়োগ কর| চলবে। ভরস্থত্র প্রয়োগ করে তিনি 

ওষ্ওয়াল্ডের আবিষ্কৃত [01106101812 নির্ণয় করতে 

সক্ষম হন। 

কোন দ্রবণে বিভিন্ন ইলেক্ট্রোলাইট থাকলে 

কি অবস্থা হবে, দে সম্বন্ধে এবুরেনিয়াল একটা 
থিওরী দাঁড় করিয়েছিলেন। কেবল থিওরী দেওয়া 

96 01550901901010) | 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 

নয়, আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও আমোনিয়াম 

ক্লোবাইড নিয়ে পরীক্ষা করে এই মতবাদ তিনি 

গুমাণ করেছিলেন। পরবতীকাঁলে আরও অনেক 

পরীক্ষায় তার মতবাদ সমধিত হয়েছিল । 

ইলেকউ্রোলাইটে সাধারণতঃ  (05009610 

0:65381০-এর হথত্র কাধকরী হয় না। বিভিন্ন ভ্রবণে 

এই 03000900 175:253006 দেখা যায়। এই 

[)1055016-এর সহায়তায় উদ্ভিদের কোষে বস 

চপাচল করে থাকে । এবরুবেনিয়াম তার ইলেকট্রো- 
লাইট থিওরীর ভিত্তিতে এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক 

ব্যাখ্যা দেন। তিনি কতকগুলি ইলেকট্রোলাইটের 

বিশ্লিষ্ট হওয়ার মাত্তার সঙ্গে 057709010 01655010- 

এর সম্পক নির্ণয় করেন। 

এ সময় ভ্যাণ্ট হফ (95039610 70259019 

সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন । তিপি এর্পেনিয়াসের 

মতবাদে আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ উভয়ের মধ্যে 

স্থমধুর বন্ধুত্বের স্থষ্টি করে। 

ভ্যাণ্ট হফ, এর্রেনিয়াস ও ওইওয়ান্ড-এই 

তিন বন্ধুর শুধু মতের নয়, মনের মিলও হয়েছিল। 

বৈজ্ঞাণিক মহলে এদের মতবাদ প্রথমে সমাদর 

লাভ করে নি। তাই তারা তিনজন একত্রে তাদের 

মতবাদের স্বীকৃতির জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন । 

পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত রপায়নশান্থ্রের গঠনে এই 

তিনজন পথিকৃতের মিলন বিজ্ঞানের ইতিহামে এক 

অবিস্মরণীয় ঘটন|। 

ক্রমে ক্রমে এই তিনজনের মতবাদ বিজ্ঞান,দের 
স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯০১১ ১৯০২ ও ১৯০৩ 

সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন 

যথাক্রমে ভ্যাণ্ট হফ, ওষ্ললয়ান্ড এবং এর্রেনিয়াপ-_ 

এই তিন বন্ধু। 

১৮৯১ থৃষ্টাবে এর্রেনিয়ান জার্মেনীতে আমন্ত্রিত 
ইন অধ্যাপক হিসেবে । তিনি জার্মেনীতে যেতে 

অস্বীকার করেন এবং ইকহোল্ম বিশ্বাবস্ভালয়ের 
লেকুচারারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ থেকে 



এপ্রিল, ১৯৫৯ ] 

১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিষ্থালয়ের 
রেক্টরও ছিলেন। 

এ সময় তিনি ইলেকট্রোলাইট মতবাদ, বিভিন্ন 
রাপায়নিক ক্রিগ্া ও বায়বীয় বিছ্বাতের ব্যাখ্যায় 
প্রয়োগ করেছিলেন। কেবল স্থুইডেনের নয়, 

বিদেশের বহু ছাত্রও তার নিকট অধ্যয়ন করতে 

আসেন। 

১৯০০ খৃষ্াব্ে তার 76915 0101909190- 

021 150০00-01)6101505 নাঁমক পুস্তক প্রকাশিত 

ইয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহাকাশ সম্বন্ধে তীর পুস্তক 

1[1220156 00 05931010 97906 মুদ্রিত হয়। 

জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এব্রেনিয়াদের ছিল 

জাগ্রত দৃহটি। গণিতবিগ্ভায় তার সহজাত দক্ষতা 
ছিল। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম অন্ুরক্ভি, 

রসায়নশান্ত্ের পৰীক্ষা অদম্য কৌতুহল, ভেষজ- 
বিছ্য| ও জ্যোতিবিগ্ভার প্রতি ছিল তার অসীম 

আকর্ষণ। তিনি যেকেবল এ সব বিভিন্ন বিষয়ে 

পড়াশুনাই করেছিলেন তা! নয়, সমকালীন চিন্তা- 

ধারাকে পুষ্টতর করতেও এগিয়ে এসেছিলেন । 

জীবন সম্বন্ধে তিনি এক নতুন মতবাদ প্রচার 
করেছিলেন। তার মতে, জীবন অতি ক্ষুদ্র বীজরূপে 

সারা জগত্বাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। অতি ক্ুন্র 

বীজগুলি যুগ যুগ ধরে মহাশুন্ত পরিক্রমা করছে। 
জলম্ত তারকার উত্তাপে অধিকাংশ বীজ নষ্ট হয়ে 

যায়--কয়েবটি আবার বাসযোগ্য স্থানে পড়ে নতুন 

জীবনের হ্ত্রপাত করে। তার এই মতবাদ 
এখনও পরীক্ষিত হয় নি । আজ পর্যস্ত জীবনের লক্ষণ 

পৃথিবীর বাইরে কোথাও দ্রেখা যায় নি। ১৯০৭ 
খৃষ্টান প্রকাশিত তার ৬০:19 17) 00৫ 2/19151706 

নামক গ্রন্থে এ মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। 
মহাশূন্যে আলোকের চাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 

বলে তিনি মনে করেছিলেন। ধূমকেতুর পুচ্ছ 

সূর্যের বিপরীত দিকে থাকবার কারণ হচ্ছে, 

হর্ষ-র রশ্মির প্রভাব-এ তথ্য তিনিই প্রথম 
আবিষ্কার করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তার 

এর্রেনিয়াম ২১৯ 

[065013165 0£ 01৫ 5015 নামক গ্রন্থে আ্োতি- 

ধিষ্ঠার অনেক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা 
করেছেন। মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর আস্তিত্ব থাকা সম্ভব 

কিনা, তাও তিনি ভেবেছিলেন । 

তিনি দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করতে খুব ভাঁলবাসতেন। কেবল বিশ্ববিচ্ভালয়ে 

নয়, তার গৃহেও ছাত্রদের অবাধ আনাগোনা ছিল। 

এই লোকটির কাছে আনতে যেমন ছিল সকলের 

আগ্রহ, তেমনি একে বিভিন্ন ব্যাপারে আহবান 

করতেও সকলের ছিল তীব্র উৎনাহ। ১৯০৪ 

খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্থ্ের ক্যালিফোণিয়া বিশ্ববিষ্ালয়ে 

তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এ স্ব বক্তৃতায় 

তিনি বিভিন্ন বিষ ও প্রতিষেধকে রসায়ন-বিজ্ঞানের 

প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচন! করেছিলেন। 

থৃষ্টান্দে তিনি আবার জার্মেনীতে 

অধ্যাপকের পদ্দ ও পবীক্ষাগারের স্থবিধ। প্রত্যাখ্যান 

করেন। স্থইডেন এতদিনে তার দেশভক্ত, কৃতী 

সম্তানের পূর্ণ মর্যাদা দিতে এগিয়ে এলো!। 

পদার্থবিদ! সংক্রান্ত রসায়ন-বিজ্ঞানের [ নোবেল 

ইনৃট্টিটিউটের ] কর্ণধারের পদ তিনি লাভ করেন 
১৯০৫ থুষ্টান্বে। ইকহোঁল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ- 

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে মৃত্যুর 

কয়েকমাঁম পূব পর্বস্ত তিনি এই ইনষ্টিটিউটে সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। 

বিভিন্ন দেশ তাকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত 

করে। এ সব সম্মানের মধ্যে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য হলো যুক্তরাজ্যের রয়েল সোসাইটির 

ডেভি পদক এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক সমাজের 

উইলিয়ার্ড গিব.স্ পদক। 
১৯১৫ থুষ্টাবে তার লিখিত পুস্তক 03087016- 

(0০ 18৬5 1) 31910981581 ০1061013905 

ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টান 

তার আর একটি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ 

01161015005 17100061146 প্রকাশিত 

হ্য়। তাঁর রচিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 

১৯০৫ 



২২০ 

ইউরোপের আনেক ভাষায়, বিশেষ করে জার্জান 
ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। 

১৯২৭ খুষ্কের ২র| অক্টোবর তিনি পরলোক 

গমন করেন। তার শবদেহ তার কৈশোরের 

লীলাভূমি উপশালায় সমাধিস্থ করা হয়। 

তার মৃত্যুর পর ৩১ বছর পার হয়ে গেছে। 

এই কালের ব্যবধানে বিন্মপ্নকর গ্রগন্তি ঘটেছে 

বিজ্ঞানে । এব্বেনিয়াসের বিভিন্ন মতসাদ পরব 

কালের পরীক্ষায় পুরাপুরি সত্য বলে বিবেচিত 

হয় নি। ইলেকটোলিসিন সম্পকিত মন্যাদের 

ফ্লোরিডার ক্যানাভেরাল অস্তরীপ থেকে 

জ্ঞল ও বিজ্ঞান 

ঞ 

এর 

| ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

ভিত্তিতে তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল--সেই 

মতবাদ আক্গকাল সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃত হয় না। 

তবু র্পাঁয়ন-বিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করেন 

যে, দীর্ঘ *২ বছর পূর্বে তিনি ষে মতবাদ প্রচার 

করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই আধুনিক ইলেকট্রো- 

লিনিদ থিএরী রচিত হয়েছে। আধুনিক মতবাদ 

ভার মততেরই পরিব্ধিত সংস্করণ। তিনি যে বীজ 

পোপণ করেছিলেন আঙ্গ তা বিশাল বুক্ষে রূপান্তর 

হয়েছে । বিজ্ঞানের এক অসামান্য সাধক হিসেবে 

রখ্যাতি চিরকালের জন্তে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 

শে 

হো 

হজ 

220 
চে 
এত 

ৈ 

মি 

আমেনিকার যুক্তরাষ্ট্রের নবতম আস্তর্মহাদেশীয় 
ক্ষেপণাস্ত্র টাইটান নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই নতুন ক্ষেপণান্্রট 'আযাটলাস, 
ক্ষেপণান্্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং এর গঠনমূলক জটিলগতাও কম। 

টাইটান' ক্ষেপণাস্ত্র ৯*** মাইল পর্যস্ত উচুতে উঠতে পারে। 



পার্বত্য পথ নিম ণ 
শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

পাঠানকোট থেকে শ্রীন্গর-হু হু করে বাস 

ছুটে চলেছে পাহাড়ের বুকে একেবেকে-এধা র- 

ওধার হেলে ন'হাঁজার ফুটের উপর। কিন্ত এরকম 

স্থন্দর পার্বত্য পথ নির্মাণ কেমন করে সম্ভব হলে]? 

এ ধরণের পার্বত্য পথ নির্দাণ এবং তাঁর স্থায়িত্ব 

বজায় রাখবার ব্যাপারে অনেক রকম বাধা আসতে 

পারে। সে বাধাগুলি কি এবং সেগুলিকে দূর 

করবার উপায়ই বা কি, সে সশ্বন্ধে প্রাথমিক সন্ধান 

তৃতাত্বিকেবাই দিতে পাঁরেন। কোন পার্বত্য রাস্তা 

বা বাঁধ কিন্বা কোন সুড়ঙ্গ তৈরী করতে হলে কি 

রকম পারিপাশ্বিকের প্রয়োজন), কি রকম পাথর 

দরকার-প্রথমতঃ সে বিষয় স্থির করা একাস্ত 

প্রয়োজন। কিন্তু এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে 

এটুকুই তো সব নয়! প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি 
যথাসময়ে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা! করা একাস্ত 

দরকার | স্তরাং পার্তত্য পথ নির্মাণের জন্যে 

উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 

সহজলভ্যতা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়, যেটা 

ভূতাব্বিককে পূর্বেই স্থির করে নিতে হয়। তাছাড়া 
এরূপ পার্বত্য পথ শির্নাণের ফলে যাতে কোন 

মূল্যবান খনিজের আকর হারাতে না হয়, সে 

বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। তার উপর নতুন নতুন 

খনিজ অবক্ষেপের (171106181 060095:) সন্ধান 

নেওয়ার ব্যাপার তো আছেই। এতত্যতীত 

পাঁহাড়টির স্থাঘিত্ব এবং ধস্ বা ভূমিস্মঙন ও তার 

প্রতিকারের ব্যবস্থার্দি সম্পর্কে বিশেষ বিষেচনার 

গ্রয়োজন। কাজেই এরূপ একটা পরিকল্পনার 
উপদেষ্ট| হিলাবে ভূত্ত্ববিদ্কে অনেক কিছুই 

অতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে অগ্রসর হতে 

হয়। 

সাধারণভাঁবে বলতে গেলে, ধস্ তিন প্রকারের । 

জাম়ীন ভাষায় এদের বল] হয় (১) ঢ০10500126) 
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সাধারণভাবে প্রথমটিকে পাথরের পতন বলা চলে। 

প্রায় সব পাথরেরই একটা স্থিতি-কোণ (১10 

আছে। সেট সাধারণতঃ ২০” 

থেকে ২৫০ ভিগ্রীর মধ্যে । যখন কোন পাথরের 

নতি (17001170600) এ কৌণিক পরিমাঁপকে 

অতিক্রম করে, তখন নৈপগিক কারণে ছণীত বা 

ক্ষয়িত এ প্রস্তরবাশি স্থানচ্যুত হয়। দ্বিতীয়টি 

হচ্ছে প্রস্তর-স্থলন। শ্যাগলায় যেমন পা পিছলে 

যায় এ ক্ষেত্রে অনেকটা সেরূপ অবস্থা হয়। 

তুতীয়টি হলে! মাটির ধন্। মাটির ভিতর জল প্রবেশ 

করে যখন তার ওজন বাড়িয়ে তোলে তখন যে 

ভৃম্তবের নতি ২০” ডিগ্রীর বেশী তা বিপজ্জনকভাবে 

স্বলিত হয়। 

এ থেকে ভূঙ্খলন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 

করা যেতে পারে । পার্বত্য পথ নির্মাণে অগ্রসর 

হওয়ার পূর্বে ভূতত্ববিদের প্রথম কাজই হলো 
যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ তৈণী হবে তার 

লন কৌন্ শ্রেণীর, তা নিধারণ করা। 

তারপর তাকে হ্থলনের কারণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা 

করতে হবে। 

এই সব গ্থলনের সহায়ক কারণগুলি হলো 

এক্প-- 
(ক) ঢালের,নতি। সাধারণ নিয়ম এই 

যে, ঢালের নতি যত বেশী, স্মলনের সথযৌগ- 

স্ববিধাও তত বেশী। ৪০” ডিগ্রীর উপর যে কোন 

ঢালই বিপজ্জনক । তাঁকে যে কোন কাজের অঙ্থপ- 
যুক্ত বলে বাদ দেওয়া ধেতে পারে। তবে একটা 
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কথা--এ ঢাল যদি শুধু কয়েক গজের জন্যে হয়, 

অর্থাৎ সমগ্র পাহাডটির ঢল ভিন্ন এবং আরও কম, 

কিন্তু মধ্যে মধ্যে ছ'এক জায়গায় খুব অল্প 

থানিকট1] পরিসরে ঢালটি খাড়াই হয়ে গেছে, 

অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে ৪০* ডিগ্রীর বেশী থাকে_- 

তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিকারের কোন উপায় চিন্তা 

করে কাঙ্জে অগ্রসর হওয়া যায়। তবে 

ব্যাপকভাবে বলতে গেলে ২৫০ ডিগ্রীর কম যে 

কোন ঢাল বেশ কঙতকটা সন্তোষজনক এবং সেক্ষেত্রে 

কাঙ্জে অগ্রমর হওগার জন্যে অনেকটা সহজেই চেষ্টা 

করা যায়। আদল কথা ২৫০ ডিগ্রী থেকে ৪০৭ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞা [১২শব্ধ, ৪র্থ সংখ্য 

বুরীর সময় এসব পাথরের জলে দ্রবীভূত হওয়ার 

সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যদি কোন চুনাপাথরের 

পাহাড়ে শ্রংদ বা চ্যুতি থাকে, তাহলে সেগুলি 

পাথর গলবার ফলে ক্রমশই বেড়ে ষাবে। শেষ, 

কালে এমন অবস্থা দাড়াতে পারে যে, বড় বড় স্ত,প 

সপিত হতে থাকবে। স্বৃতরাং এদিক থেকে 

মার্বেল, চুনাপাথর প্রভৃতি সস্তোষ্নক নয়। 

গ্রযানিট, বেদাপ্ট, নাইস প্রভৃন্তি অনেক বেশী 

নির্ভরষোগ্য ; তবে লক্ষ্য রাখা দরকার, সেগুলি 

ষেন খুব বেশী ক্ষঘিত বা চূর্ণাকৃত অবস্থায় না 

থাকে। 

১নং চিত্র 

ডিগ্রী পর্বস্ত ঢালের ক্ষেত্রে ভৃতত্ববিদের ঠিকমত 

উপদেশ দরকার। 

(খ) পাহাড়ের উপাদান। পাহাড়ের উপাদান 

সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ 

যত রকম পাথরের কথা জানা আছে, তাঁর 

কতকগুলি বেশ উপযোগী এবং কতকগুলি খুবই 

অন্থপষোগী। 

শেল, শ্লেট, ফিলাইট প্রভৃতি পাথরগুলি 

দ্বিতীম্ পর্ধীয়ভূক্ত ; কেন না, তাদের উপরিতল 

এতই মস্থণ যে, সহজেই সেগুলি স্বলিত হতে 

পাবে। 

মার্বেল, চুনাপাথর প্রভৃতি যদিও শক্ত; তাহলেও 

(গ) পাহাড়ের ঢাল ও স্তরের বিনতি। 

পাহাড়ের ঢাল এবং পাহাড়টি যে সব স্তরের সমন্বয়ে 

গঠিত, সেগুলির বিনতি ৫019) পরীক্ষা! করলে 

তিন রকমের বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যেতে 

পারে -. 

(১) শ্রগুলি ঢালের দিকেই বিনত, কিন্ত 

বিনতির পরিমাণ ঢাল অপেক্ষা কম। এই বকম 
ক্ষেত্রে যদি স্তর-বিনতি ১৫০ ডিগ্রীর কম হয় তাহলে 

একরকম ভাল; কিন্ত যদি বেশী হয়, তাহলে সেটা 

মোটেই নির্ভরষোগ্য নয়। আবার তার উপর 

যদি দুটি স্তরের মাঁঝে শেলের একটি স্তর থাঁকে 

তাহলে সেটা খুবই বিপজ্জনক কারণ ফাটল দিয়ে 
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চোয়ানো জল পাথরকে আল্গা করে দেয় এবং 

তার ফলে কোন বড় রকমের স্খলন হতে পাবে 

(১ম চিত্র ভরষ্টব্য)। 

(২) স্তরগুলি ঢালের দিকে বিনত, কিন্তু 

পার্বত্য পথ জিমণাণ ২২৩ 

থাকে, তাহলে কিন্তু সেটিই সর্বাপেক্ষা নিত রষে।গ্য 

অবস্থা । উপরে ষে তিনটি অনস্থার কথ! বল! 
হলো তার মধ্যে তৃতীয়টিই সবচেয়ে নিরাপদ। 
তবে প্রথমেই বলেছি লক্ষ্য রাখতে হবে বে, ঞ্জোড় 

২নং চিত্র 

বিনতি ঢাল অপেক্ষা *বেশী। এক্ষেত্রেও জল 

চ্যুতি-পথে প্রবেশ করতে পারে এবং পাঁথরগুলিকে 
আল্গা করে স্থলনের স্টি করতে পাবে। তবে 

খুব বড় রকমের কোন ধস্ নাম! সম্ভব নয় (২য় চিত্র 

যেন বিশেষভাবে প্রকট না থাকে । কারণ জোড়ের 

অবস্থিতি সব রকমের পরিস্থিতিকেই নির্মাণ কাজের 

অযোগ্য করে তোলে (৩য় চিত্র দ্রষ্টব))। 

(ঘ) অন্তঃঅবরোহ পরিবেশ (59-81191 

০9200161920) । একথা সবারই জানা আছে থে, 

নং চিত্র 

(৩) পাহাড়ের ঢালের বিপরীত দিকে শ্র- 

বিনতি এবং পরিমাণ অনিাদষ্ট। পাহাড়ে ঘর্দি 

বিশেষভাবে প্রকট কোন জোড়, শ্রংস বাচ্যুতিনা 

পিক্ত অবস্থা অপেক্ষা শু অবস্থার সব পাথরই 
বেশী স্থাম্ী হয়। 

থাকলে স্তরগুলি ক্ষয়িষুঃ ও অস্থায়ী হয়ে ওঠে 
বছদিন ধরে সিক্ত পরিবেশে 



চা 

এবং কালক্রমে কুঁকড়ে যায়। তাছাড়া জল যদি 

বেশী পরিমাণে থাকে তাহলে একই পরিমাণ 

স্বানের ওজন বাড়িয়ে তোলে-ফলে খ্বলনের 

সুবিধাই হয়ে যায়; তাঁর উপর পাঁথনের শক্তিও 
কমে যায়। তাই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পাহাড়টি 

শুর পরিবেশে আছে কিনা। 

ঢালে যদি নদী-নালার সাহাধ্যে আগাবকাটিং- 

এর শৃ্টি হয় তাহলে সেটা ভয়ানক বিপজ্জনক । 

কেন না, আগ্ারকাটিং-এর জন্যে অনেক পমদেই 

ংশবিশেষ ভিত্তিশুন্ত ভাবে খুলে থাকে এবং কাঁল- 

ঞমে সেটি কৃকড়ে যায়। 

(ড) কুকম্পন। সবশেষে: ভূতাত্বিককে 

(বেক, বাং ) 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

পি প্রাচীর 

[ ১২শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখ্য। 

ক্ষে্রবিশেষে অনুপযোগী পরিবেশকেও কৃত্তিম 

উপায়ে উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করা যায় 

বটে, কিন্তু প্র্তত প্রস্তাবে তাকে স্থাক্সীভাবে 

কার্ধকর্ী করা সম্ভব নয়। 

অবশ্য চেষ্টা চলছে, কি ভাবে অনুপযোগী 

পাবধত্য পরিবেশকে পথ-নির্নাণের উপযোগী করে 

কাধকপী করে তোলা যায়। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

ভূতাবিকেরা কৃত্রিম উপায়ে যথাসম্ভব সাব্ধানত। 

অবলম্বন করে থাকেন। নিয়ে তার কয়েবটি দৃষ্টান্ত 

দেওয়া হলো-_ 

(১) ঢালের নতি কমীবাঁর চেষ্টা অনেকেই 

করেছেন, কিন্ত সেটা স্বভাবতঃই স্থানীয়ভ।বে--অল্প 

ওনং চিত্র 

ভূ-কম্পনের বিষ্বও চিন্তা করতে হয়। যেসব পার্বত্য 
অঞ্চলের উপর রাস্তা তৈরী হয়েছে সে সব স্থানে 

ধদি ভূমিকম্প হয় অথবা স্থানটি যদি ভূমিকম্পের 
এলাকাতুক্ত হয় তাঁহলে সে সব অঞ্চলে নিমিত 

রাস্তাঘাট কখনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। 

তাই তৃতত্ববিদ্কে এ সব অঞ্চলের পূর্বেকার 

ভূ-কম্পনের বিবরণ সংগ্রহ করে যথাযথ ব্যবস্থা 

অবলম্বন করতে হয়। 

অবস্ঠ উপরিউক্ত বিষন্নগুলির বিচার করে 

পরিলরের মধ্যে। যেখানে সামগ্রিক ঢাল খুব 

বেশী নয়, কিন্তু আংশিকভাঁবে চড়াই খুব বেশী, 
সেক্ষেত্রে বেঞ্চ বা থাক কেটে চড়াই কমানো হয়। 

কিন্তু এর অপকার হলো এই ষে, এক দিকটার ঢাল 

যেমন কমে যায়, অন্য দিকের ঢাল তেমনি বেড়ে 

যায়। কাজেই এই উপায় অবলম্বন করা হয় 
তখনই, যখন পাহাড়ের বুকে কোথাও ছোট 

সহর গড়ে তুলতে হয়। সে সব ক্ষেত্রে বেঞ্চ 

কাটিং-এর প্রয়োজন অনম্বীকার্য। খাড়াই-এর 
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দিকে শিষ্ট-গ্রাচীর দিয়ে সহজেই মহুণ ও ঢালু অংশে 
পার্বত্য সহর গড়ে তুলতে বিশেষ কোন অহথবিধার 

স্য হয় না ( ৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
(২) ঢলের জন্যে ঝর্ণার মত জলধারা 

পৃষ্ঠটদেশ প্লাবিত করে) ইংরেজীতে একে বলা 

হয় 96684০1 এই জলধারা ঢালের স্থামিত্বের 

পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁই ঢালের পাঁশে ঘাস এবং 

গাছ পুতে এব প্রতিকার করা যাঁয়। 

(৩) ঢালের ভিতর যে জল জমে, তাঁও সরিযকে 

দেওয়া দরকাঁর। কেন না, আগেই বলেছি যে, 

পথ নির্মাণের কাঁজে সিক্ত অপেক্ষা শুর্ষ অবস্থার 

প্রয়োজনীয্মতাই বেশী । এই কারণে ঢালের উপরে 
পসস্থতাাটি৬। ৮৮ জা ৮ পপ ১: ২0 তিস্শিীনটি ২7 পিপি ৭ তি পি পা সাজা পে ০৮ ৯ ৯ তিশা ০৮ 

০ - পে ৪ রন 

চন এ 

নূল প্রবেশ করিয়ে তাঁর নধাদিয়ে জল নিরমনের 

ব্যবস্থা কর! যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যবস্থাটি 

অনেকটা ইন্ফিল্ট্রেশন গযালাবীর মত। 
(৪) সবশেষে শিষ্ট-প্রাচীর (2০09:0108 

৪11) নির্মাণের ব্যবস্থা। এই শিষ্ট-গ্রাচীন্ম হলো 

পর্বত-গাত্রের খাড়াই অংশে নিমিত ১০ ফুট 

চওড়া একরকম প্রাচীর। এর উপযোগিতা হলে 

ভূকম্পন থেকে রক্ষ পাওয়ার কাঁজে। হর্দিও এর 

দ্বারা ভূমিকম্প পুরাপুরিভাবে এড়ানে। যায় না বটে, 

তবে স্থানীয় এবং সাময়িকভাবে ভৃ-কম্পনের পূর্বে 

একট। বিপদজ্ঞাপক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

+কঠ 4 

হও এগ এ এ কু নস্জ 

পায়োনিষার-৩, নামক এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ১২:৯৫ পউগ্ড। 

'জুনো-২ নীমক রকেটে সাহায্যে এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৃথিবী 

থেকে ৬৬৬৫৪ মাইল দূরে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল । 
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১৯৫৮ সালের ৩,শে সেপ্টেম্বর । একটি বিশাল যান্ত্রিক কৌখল আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সৌরচুজীটি 

আকৃতির সৌরচুল্লীর উদ্বোধন হলে! মাকিন তাদের অন্ততম। এই চুন্সীটি ম্যাপাঁচুসেট্স্ বাঁজ্যের 
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নোটিকের (ম্যাসাচ্যুসেট্স্) নব-নিমিত সৌরচুলীর হেলিওষ্টাটটিতে প্রতিফলক 

আয়নাগুলি কিভাবে সজ্জিত আছে তা ছবিতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। 

সঙ্গে। হৃর্ষের উত্তাপকে মানুষের প্রয়োজনে তাপরশ্মি বিকিরণ করে এবং ৫০*০ ডিগ্রী ফারেন- 
লাগাবার জন্তে পৃথিবীতে প্রচণ্ড শক্তিশালী যেদব হাইটপর্যস্ত তাপ উৎপাদন করে। পারমাণবিক 
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বিস্ফোরণে ষে প্রচণ্ড উত্তাপ স্থত্ি হয়, তাঁর প্রায় ব্যবস্থাটি সাঁমবিক প্রতিরক্ষা গবেষণীর অস্টে 
সমপরিমাণ উত্তাপ স্থট্টি করে এই চুরীটি। এক পরিকল্পিত হলেও এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি 
অভিনব পদ্ধতিতে সঙ্জিত আয়নার সাহায্যে সাধারণ ম'নুষের পক্ষে কল্যাণকর জান সঞ্চয়ে 

উৎপাদিত এই তাপরশ্মিকে পারমাণবিক ও অন্থান্ত সহায়তা করবে। বিভিন্ন প্রকার বস্তর তাপ-নিরোধক 

রক সুরে রিয়া 
2 

জি শনি 

1 

টং 
মূ এক সাতে ২০ : এরর 

০ চি ০:০১ 
হুশ 

₹ 
রর 4 ঞ 

0৮ ক 
» ৮০: সুন্ত শা ০১০ চক রি 

৫০০ ফাঁঃ তাঁপ-উৎ্পাঁদক সৌরচুন্্রী। এই বিরাট সৌরচুলীটি যেভাবে স্থাপিত হয়েছে, 

তার পূর্ণাঙ্গ দৃশ্ত। ডানদিকের হেলানে। হেলিওষ্ট্যাট থেকে প্রতিফলিত সু্ধরশ্শি 

বাঁদিকের কন্সেনট্রেটরের (রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত বা সংহত করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা ) 

সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরীক্ষা-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে। পরীক্ষা-কঙ্ ও 

কনসেনট্রেটরের মধ্যবতাঁ অংশে জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা-করা সাটারটি রয়েছে। সাটাল 

এই তীব্র রশ্িকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

অন্্রশস্তের তাপ বিকিরণ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা কতখানি এবং উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এলে 

ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কাজে ব্যবহার করা হবে। এগুলিতে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা 

সৌরশভিকে কাজে লাগাবার এই নতুন নির্ধারণের জস্তে এই বন্তগুলিকে সৌরচুরীর 
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সৌরচুলী থেকে যে প্রচণ্ড তাপরশ্মি ( ৫০০০" ফা.) নির্গত হয়ে থাকে তার 
শক্তি পরীক্ষার জন্যে চার ইঞ্চি পুরু লোহার বিমটি ছবিতে দ্রেখা যাচ্ছে। 

ছবিতে দেখা যাচ্ছে দ্পণে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে 
সেই চার ইঞ্চি পুরু লোহার বিমটির থে জায়গায় পড়েছে, 

সেই জায়গাটা! গলে গিয়ে একট। গর্ত হু্টি হয়েছে। 
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প্রচণ্ড উত্তাপের সামনে আনা হম্ব। বিজ্ঞানীর! 
কতকগুলি ধাতু ও কাচের তাঁপ-নিরৌধক শক্তি 

সম্পর্কে এবং তাপরশ্মির সম্মুখীন হলে ষে সর 
পদার্থের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, সেগুগলর বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হবেন। 

নোটিকে অবস্থিত সৌরচুল্লীটি চাটি প্রধান অংশে 
বিভক্ত । এই সৌরচুল্লীটি ১২৫ ফুট দীর্ঘ ও ৪, ফুট 

প্রশস্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে। 

৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৩৬ ফুট প্রশস্ত একটি বৃহৎ 

অতিকায় সৌরচুন্লী ২২৯ 

রয়েছে। গ্রতিফলকটি স্র্বশ্মি প্রতিফলিত করে 
এই সমাহরকটির উপর। স্মাহরকটি ১,৪২, 
বর্গফুট প্রতিফলিত স্ুর্যরশ্মি সংহত করে, তাকে 
৪ ইঞ্চি বশ্মিতে পরিণত করে। ছুফুট সম- 
চতুক্ষোণ ১৮০টি অবতল আয়নার সাহায্যে এই 
সমাহবকটি নিমিত হয়েছে। ভ্যাকুয়াম প্রক্রিয়ার 
সাহীয্ প্রতিটি আয়নার চূড়ান্ত বূপ দেওয়া হয়। 
এর উপরিভাগ রক্ষার জন্যে সিপিকন মনোক্মাইডের 
একটা আন্তরণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিকলিত শুর্য- 

লোহা গলে গিয়ে একটা ভিম্বাকার গর্ত উৎপন্ন হয়েছে। 

প্রতিফলক সুর্যের রশ্মি সংগ্রহ করে। ২ ফুট 

সমচতুক্ষোণ ৩৫৫টি আয়না পর পর সাজিয়ে নিশি 
হয়েছে এই বৃহদাকার প্রতিফলকটি গিকি ইঞ্চি 
পুরু স্বচ্ছ কাচের পিছন দিকে পারদ লাগিয়ে 
প্রতিফলকের আয়নাগুলি তৈবী। গ্রতিফলকটি 
একটি ফ্রেমের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত রয়েছে যে, 
এটিকে যেদিকে ইচ্ছা! ঘুরিয়ে সুর্ধরশ্মিকে অস্থভূমিক 
€01097150107091) রশ্মিতে পরিণত করা যাক়। 

সৌরচুলীর প্রধান অংশ সমাহরকটি €৫০০2- 
০606:902) প্রতিফলক থেকে প্রায় ৯৬ ফুট দুরে 

রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত কবে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করাই 
এই সমাহরকের কাজ । 

প্রতিফলক ও সমাহরকের মাঝখানে রয়েছে 
১৬ ফুট সমচতুক্োণ একটি কক্ষ । এখানে পরীক্ষার 
কাঞ্জ চালানো হয়। এই পনীক্ষা-কক্ষটিতে থাকে 
একটি নিয়ন্ত্রক-যন্ত্র ও তার পরিচালকেরা। মাটি, 
থেকে ২৭ ফুট উচুতে ইম্পাতের পাদ্ধার উপর 
নিমিত হয়েছে এই পরীক্ষা-কক্ষটি। 

সৌরচুল্লীর চতুর্থ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এটি একটি সাটার। পৰীক্ষা-বঙ্গ অভিমুখে প্রেঙ্গিত 
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কেন্দ্রীভূত সৌররশিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা 

হলে! এই সাটারের কাজ। এই অভিনব সাটাঃটি 

খড়খড়ির পাখির মত ব্যবস্থায় ১৭টি ফলক দিয়ে 

তৈত্ী। সাটারের মুখটি পুরাপুরি খুলে দিলে উচ্চ 

তাপবিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত সৌররশ্মি পরীক্ষা-কক্ষে 

প্রবেশ করে। তবে পনীক্ষাকার্ষের প্রয়োজন 

গান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

অনথুদারে এই কেন্দ্রীভূত রশ্লির তীব্রতা বৃদ্ধি বা 

হাল করা যেতে পারে। 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময় যে প্রচণ্ড 

উত্তাপের স্ষ্টি হয়, তারই সমতুল্য তাপ সৃষ্টি করে 
এই সৌরচুন্লী। এই সৌরচুজ্ীর সাহায্যে বিবিধ 
গবেষণার ফলে মাহ্ষের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত 

হতে পারে। 

বিজ্ঞান সংবাদ 
কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার 

কৰ্রিম উপায়ে হত্পিগের কাজ চালাবার জন্যে 

প্রাঙিকের আধারে রক্ষিত একপ্রকার ছোট 

ৈছাতিক পাম্প উদ্ভাবিত হয়েছে। স্বাভাবিক 

স্বংপিণ্ডের স্তাঁয় পাম্পটি বরাবর কাজ করতে 

থাকবে। পরীক্ষাগাবে প্রাণী-দেহে সাফল্যের সঙ্গে 

এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বাবহত হয়েছে। 

ফিলাডেলফিয়ার আমেরিকান সোসাইটি ফর 

আর্টিফিসিয়্যাল ইনটারন্যাল অর্গ্য।ম্প-এর এক সভার 

বিবৃতিতে প্রকাশ যে, তিন পাঁউও্ড ওজনের এই 

অভিনব বৈছু/তিক পাম্পটি দেহের মধ্যে স্থায়ী 

ভাবে সংযোজিত হলে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের মতই 
এর দ্বারা সব কাজ সম্পন্ন হবে। 

ইয়েল ইউনিভাসিটির ডাঃ কুসেরো এ সভায় 
বলেন যে, এই যাস্ত্রিক পরিকল্পনাটি এখন পর্যস্ত 
পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে নি। 

তথাপি শ্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে ছোট 

কিম পাম্প দেহে স্থায়ীভাবে সংযোজনের হ্বারা 

যক্ত-সঞ্চ(লন ক্রিয়। অব্যাহত রাখবার এই হলো! 
সর্বপ্রথম সাফল্যজনক প্রচে্টা। 

পাম্প ও বিছ্যুৎ-চাঁলিত ছোট মোটরটি সর্ব- 
সমেত সাত ইঞ্চি লঙ্থা ও পৌনে তিন ইঞ্চি ব্যাস- 
বিশিষ্ট একটি প্লাষ্টিকের গোল কৌটার মধ্যে এটে 

শরীরের ভিতরে বসানো থাকে। তা থেকে ছুটি 
তাঁর প্লাষ্টিক নলের মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে এনে 

দেয়ালের প্লাগে সংযোগ করলে মোটরটি চলতে 

থাকে। 

পরীক্ষাগারে প্রাণী-দেহের থৎপিণ্ডের ভান 

দিকের অংশটির পরিবর্তে এই €ছ্যততিক পাম্প 

বর্তমানে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণী-দেহে 

সংযোগের সময় সেটি পেটের মধ্যে রাখা হয়। 

পেটের মধ্যে সংযোগ করবার কারণ হলো এই 

যে, এতে ফুস্ফুবের কাজে বাধা সি হয় না। এখন 
পর্যন্ত প্রাণী-দেহে স্বাভাবিক তৃত্পিণ্ডের পরিবর্তে 

এই বৈদ্যুতিক পাম্প ব্যবহার করে প্রাণীটিকে সাড়ে 

দশ ঘণ্টা! পধস্ত জীবিত রাখা সম্ভব হয়েছে। 

কেবলমাত্র বৈছু/ তিক শক্তির তারতম্য ঘটিয়ে 

পাম্পের গতি মিনিটে ৪* থেকে ১৮ বার করা 

যেতে পারে। এতে প্রতি মিনিটে ৬০* থেকে 

৬৫০ ঘন সেটিমিটার রক্ত দেহে সঞ্চালিত হতে 

পারে। 

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত পাম্পটি হলো 
বাঁটির আকারের একটি লুসাইট পাম্প। এর 
মধ্যস্থিত একটি রবধারের পর্দা একটি ষ্রেনলেস ঠীলের 
পাতের সম্মুখে ক্রমাগত সঞ্চালিত হতে থাকে। 
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ডাঃ কুসেবরো বলেন যে, পাম্পটিকে নিখুঁত 

করবার জন্যে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। 

রক্তের উপাদানের ভাঙ্গন বোধ করাই হলো! 

প্রধান সমস্তা। যেমন--প্রাণী-দেহে পাম্পটি 

যোজন করবার পর প্লাজমা ও হেযোগ্লোবিনের 

বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে দেখ! গেছে। 

আকাশে উড্ভীয়মান বিমানের সাহায্যে 

বাতাস থেকে ইন্ধন সংগ্রহ 

সানফ্রানমিস্কোর আমেরিকান কেমিক্যাল 
সোপাইটির এক সভীপ্ন একপ্রকীর অভূতপূর্ব 
বিমানের পরিকল্পন! প্রকাশিত হয়েছে । চালক- 

বিহীন এই ছোট বিমানকে কোন ইন্ধন বহন করতে 
হবে নাঃ উধ্বাকাশে অবস্থিত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য 
থেকে বিমানটি প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহ করে 

ন্বে। 

বিজ্ঞানীর! আশ! করেন যে, পরিকল্পনীটি 

কার্ধতঃ সফল হলে এর চেয়ে বৃহত্তর বিমান উদ্ভাবন 

সম্ভব হবে। এই বিমান ক্রমাগত পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করবার সময় বাতাস থেকে ইন্ধন সংগ্রহ 

করে মজুত করতে থাকবে । তখন মহাশুন্তে 

পরিক্রমণের উপযোগী কোন যান পৃথিবী থেকে 

প্রোপেলারের সাহায্য উঠে উক্ত বিমান থেকে ইন্ধন 
সরবরাহ নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে। 

হাগস্ এয়ারত্র্যাফট কোম্পানীর মিঃ ফারবার 

প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী এক বিবৃতিতে বলেন যে, 
তৃপৃষ্ঠ থেকে ৬* মাইল উচ্চে কিছু পরিমাণ 

অক্সিজেন পারমাণবিক অবস্থায় থাকে। তারই 
সাহাধ্যে উক্ত বিমান চালানো সম্ভব। সাধারণ 

গ॥াসীক্ অবস্থায় ছুটি পরমাণুর ঘ্বার| গঠিত 

অক্সিজেন আণর্বক অবস্থায় থাকে। রকেটের 

সাহাযষে। পর্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, 
উচ্চাকাশে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন পারমাণবিক 

অবস্থায় আছে। অক্সিজেনের ছুটি পরমাণু মিলিত 

হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠিত হবার সময় প্রচুর 

বিজ্ঞান সংবাদ ২৩১ 

পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত হনে থাকে। এই শক্তি 
পরিকল্পিত বিমানের ইদ্ধনরূপে কাজ করবে। 

অদূর ভ'বয্যতেই এইরূপ বিমান নিমিত হবে 
বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। এই *বিমান হওয়া 
চাই অত্যন্ত হাক! অথচ মাম়তনে বিশাল। কাজেই 
এটা খুব পাতলা ধাতব পাত থেকে তৈরী করতে 
হবে। দুর পাল্লার টেলিভিসনের কা্জে এটা 
প্রতিফক্কের কাজও করবে। 

বৈদ্যুতিক চার্জ-যুক্ত বাতাসের সাহায্যে 
বেদন। উপশম 

আগুনে পুড়ে-যাওয়া রোগীর যন্ত্রণা উপশম 
করতে হলে অধিক পরিমাণে অবদাদক ওষুধ 
প্রয়োগের দরকার হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ফিলাভেল- 
ফিয়ার এক হাদপাতালের ডাঃ ডেভিড এক 
বিবৃত্ততে বলেন যে, এ সব ক্ষেত্রে অবসাদক 
ওষুধের পরিবর্তে বৈছ্যাতিক চার্জপম্পন্ন বাতাসের 
দ্বারা যন্ত্রণীর উপশম করা সম্ভব হয়েছে। 

২৫টি অল্প-বিস্তর পুড়ে-যাওয়া রোগীর উপর 
ডাঃ ডেভিড নেগেটিভ আয়নায়িত বতান প্রয়োগ 
করে পরীক্ষা করেছেন। ছোট যন্ত্রের সাহায্যে 

বাতাসকে আয়নায়িত করে রোগীর ঘরে সঞ্চালিত 

করা হয়। বিশ মিনিট করে এ বাতান দিনে 

ছু'বার সঞ্চাপিত করলে আর কোনও ওষুধের 

প্রয়োছ্ন হর না। 

বাতাসের অণুগুণিকে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক 

বিভব প্রয়োগ করে আয়নায়িত বাতাম উৎপন্ন 

হয়। উক্ত বৈদ্যুতিক বিভবযুক্ত তারের উপন্ 

দিয়ে বাতাস সঞ্চালিত করলে বাতাসের অণুগুলি 
আয়নায়িত হয়ে যায়। 

আগুনে পোড়া সব রোগীদের জন্যে বর্তমানে 

এ হাসপাতালে আয়নামিত বাতাস ব্যবহারের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আদিড বা অন্ত 

কোন রাপাগণিক পদার্ধের দ্বার! পুড়ে গেলে এই 

ব্যবস্থা তেমন কার্ধ ঃরী হয় না। | 
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কোনও একটি রোগীর দেহের প্রায় শতকরা 

৫৬০ ভাগ পুড়ে যায়। তার বেদনা উপশমের 

পক্ষে এই ব্যবস্থা এতই চমতকার ফলপ্রস্থ হয়েছে 

যে, তার জন্যে অন্ত কোনও অবপাদক ওযুধ মোটেই 
দরকার হয়নি। এমন কি, তার ব্যাণ্ডেজ পরিবর্তন 

করবার নময়েও অন্য কোন যন্ত্রণানিবারক ওষুধ 

ব্যবহার করতে হয় নি। পুর্বপ্রচপিত ব্যবস্থায় এক্দপ 

ক্ষেত্রে প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রচুর পরিমীণে 

অবসাদক ওযুধের দরকার হয়ে খাকে। 

আয়নাগিত বাতা প্রয়োগে কেমন করে 

বেদনার উপশম ঘটে, সে রহশ্তয এখনও উদঘাটিত 

হয় নি। এন্সেফালোগ্রাফ যঙ্ত্রের সাহায্যে দেখা 

গেছে যে, অবদাঁধক ওষুধ ও আয়নািত বাতাঁস-_ 

উভয়েরই মঞ্তিক্কের উপর প্রভাব একই প্রকার । 

ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু লোক আহত 

হলে সমষ্টিগতভাবে আয়নায়িত বাতাস প্রয়োগে 

যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হবে। 

ভিটা'মন-এ প্রয়োগে পায়ের কড়া নির।ময় 

সাধারণতঃ: জুতার গঠনের ক্রটির জন্তে পায়ের 

আঙ্গুল বা গোড়ালিতে কড়া হয়ে থাকে । অনেকের 

কড়া এমন যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, তারা হুতা পরবার 

পূর্বেই ভয় পায় এবং সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে, 

পাছে অপাবধানে কড়ার উপর কোন আঘাত 

লাগে। কড়ার যন্ত্রণা নিবারণের জন্তে কয়েক 

রকম ওষুধ এবং চিকিৎদাও প্রচলিত আছে। কিন্তু 

দেখা গেছে যে, এ সব চিকিৎসা কেবল সামগ্সিক- 

ভাবে কড়ার যন্ত্রণা লাঘব করে। কাজেই অল্প 

কয়েক দিন অন্তর ওর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে 

থাকে। যন্ত্রণ। থেকে পরিজ্রাণ পাবার আশায় 

কেউ কেউ ক্যান্থিস ব এরূপ কোন নরম জুতা 

ব্যবহার করতে আরস্ভ করে। কিন্তু তাতেও নিস্তার 

না পেয়ে কোন কোন লোককে কড়ার উপরের 

জুতার অংশটি নতুন অবস্থাতেই কেটে বাদ দিয়ে 
ব্যবহার করতে দেখা গেছে। : 

জ্ঞাল ও বিশ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের ডাঃ বার্ধার্ড ড্রামার 
প্রকাশ করেছেন যে, যে সব কড়া প্রচলিত 

কোন ব্যবস্থাতে নিরাময় হয় না, পে সব ক্ষেত্রেও 

কড়ার তলায় ভিটামিন-এ ইনজেকসন করবার 

ফলে যস্ত্রণ।র সম্পূর্ণরূপে উপশম হতে পারে। 
এব্ষিয়ে পরীক্ষা করবার জন্তে ২১জন রোগীর 

পায়ের যন্ত্রণাদায়ক কড়ার চার পাশে ভিটামিন-এ 

ইনজ্জকেকদন করবার ফলে কড়ার যন্ত্রণার সম্পূর্ণরূপে 
উপশম হতে দেখা যায়। এর আগে তাদের 

প্রায়ই দিলভার নাইট্রেট, প্রোকেন বা অন্যান্ত 

ওযুধের দ্বারা চিকিৎসা করতে হতো । 

ক্রমাগত ঘর্মণজনিত উত্তেজনার ফলে ত্বকের 

উপরের অংশের দ্রুত বুদ্ধি ঘটবার ফলে কড়ার 

উৎপত্তি হয়। ভিটা(মন-এ প্রয়োগে এই বুদ্ধি কমে 

যাওয়ার ফলেই কড়া ছোট হয়ে যায় এবং অনেক 

ক্ষেত্রে একেবারে মিলিয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে 
না গেলেও কড়ার যন্ত্রণা ইনজেকপন করা মাত্র 
উপশম হয়ু। 

নিউ ইয়কের ক্যাম্পবেল ফার্মাসিউটিকাল 

কোম্পানী এই উদ্দেশে ভিটামিন-এ সমন্বিত 

কেরামিন নামে একপ্রকার ওষুধ বের করেছেন। 

প্রাণী-দেহের ত্বকের উপর ভিটামিন-এ-র প্রভাব 

পর্যবেক্ষণের জন্যে এই ওষুধটি ব্যবহৃত হয়েছিল । উক্ত 

প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ডাঃ জুয়েল খরগোসের উপর 

পরীক্ষ| করে দেখেছেন ষে, ভিটামিন ইনজেকপনের 

ফলে ত্বকের কোষগুলির মৃত্যু পিছিয়ে যায়। 
্বাভাবিক অবস্থায় কোধগুলপি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে ভিতরের দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের স্তরের 

দিকে এগিয়ে আমতে থাকে এবং উপরের স্তরে 

পৌছে সেগুলি জীবন্হীন হয়ে খরখরে অবস্থায় 
পরিণত হয়| ভিটামিন প্র্জোগের ফলে কোধ- 
গুলি তন্তর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ত্বকটি 

স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে প্রায় চার-পাচ গুণ মোটা 

হয়ে যাঁয়। | 

প্রীবিনয়কৃষ্ দত্ত 



নভোচারী রকেটের চন্দ্রের রহন্যোদ্ঘাটন 
বি. কুকারকিন 

চন্দ্রীভিমুখী মহাশুন্যচারী সোভিয়েট রকেটের 
সফল অভিযান সারা পৃথিবীর জ্যোতিধিদ্দের মধ্যে 

যথেষ্ট আলোড়ন ও উদ্দীপনার স্ষ্টি করেছে। 

অবশেষে সেকেণ্ডে ১১২ কিলোমিটার (১ কিঃ 

মি:-& মাইল ), অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের মহী- 

জাগতিক গতিবেগ লাভ করা সম্ভব হলো। 

সকলেরই জানা আছে যে, প্রাথমিক মহাজাগতিক 
গ্রতিবেগ (অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার ) 

পৃথিবীর মহাকর্ষহ্ট ত্বরণের সঙ্গে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ- 

সঞ্চাত ত্বরণের একট] সমতা রক্ষিত হয়ে থাকে। 

তত্বগতভাঁবে তাই একটি বস্তর অনস্তকাল ধরে 

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাবারই কথা; কিন্তু 
কার্ধতঃ আব্হম্গুলের সামান্ততম বাঁধাই কৃত্রিম 

উপগ্র হগুপিকে স্বল্লাযু করে ফেলে। 

বেগ যত বাড়ে, উপগ্রহগুলির উপবৃত্তাকার 

কক্ষপথও ততই দীর্ঘতর হতে থাকে। তারপর 

সেকেণ্ডে ১১২ কিলোমিটার বেগ লাঁভ করবার 

সঙ্গে সঙ্গেই মহাশৃন্তচারী রকেট পৃথিবীর মহাকর্ষ 
অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং যদি কোন 

প্রকারে নিয়ন্ত্রণ না কর] হয় তাহলে চিরতরে পৃথিবী 

ছাঁড়িয়ে চলে যায়। কাজেই বোঝ! যাচ্ছে যে, 
আস্তগ্র পরিক্রমার জন্যে সেকেণ্ডে অন্যুন ১১২ 

কিলোমিটার বা তদপেক্ষা অধিক বেগ প্রয়োজন। 

ঘটনাক্রমে গত ২র! জান্ুয়ীরী সোভিয়েট ইউনিয়ন 

থেকে উৎক্ষি্ঠ মহাশূন্যচারী রকেট সর্বপ্রথম এই 
আন্তগ্রহ মহাকাশে প্রবেশ করতে পেরেছে। 

টার্দ হচ্ছে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং মহা- 

কাশে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী । পৃথিবীর 

চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষে সে নিয়ত 

ঘুরে বেড়াচ্ছে । এদের মধ্যে নিকটতম ব্যবধান 

ইচ্ছে ৩৬৩,৩০০ কিলোমিটার, আর দীর্ঘতম 

ব্যবধান হলো! ৪১০৫১৫০, কিলোমিটার । চাদের 

তি 

বাস ৩১৪৭৩ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবীর এক- 
চতুর্থাংশের কিছু বেশী এবং ভর হলে! পৃথিবীর 
৮৮ ভাগ মাত্র। ২৯৫৩ দিনে পিজের অক্ষের 

উপরে চাদ একবার আবর্তন করে। এই 
আবর্তন-কাল পৃথিবীর চারদিকে তার প্রতীয়মান 
প্রদক্ষিণকালের সমীন। এই কারণেই চিরদিন টা 
পৃথিবীর দিকে তার এক পিঠ ফিরিয়েই থ।কে। 

যদিও ঈষৎ হেলে থাকবার জন্তে আমাদের পক্ষে 
তার পৃষ্ঠদেশর শতকরা ৫৯ ভাগ দেখা সম্ভব হয়ে 

থাকে। 

প্রকতপ্রস্তাবে চাদে কোন আবহমগল নেই। 

এর শলমালার তীপ-পরিবাহী ক্ষমতাও এত 

নগণ্য যে, প্রতিফলিত শ্র্ব-কিরণে সহজেই 
তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শীতলও হয় ঠিক একই 

মাত্রাম়। এখানকার দরনিক তাপ ওঠ'-নামা 

করে ২৭০ থেকে ২৯০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত । 

এর পুষ্টদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অঙজন্ত্র সমতলভূমি, 

অনংখ্য পর্বতমালা, সুউচ্চ ৈলশীর্য এবং বহু 

বৃত্তাকার গহ্বর । গহ্বরগুলির কোন-কোনটা এমনই 

বিশাল যে, ২৩৫ কিঙ্গোমিটার ব্যাস পরিমিতও হয়ে 

থাকে । সম্ভবত: এগুলির উদ্ভব হয়েছে আগ্নেয়গিরির 

অগ্রযৎপাত্ের ফলে। অন্ততঃ প্লুকোভা মানমন্দিরের 
জ্যোতিধি্দি এন. এ, কাঙজজিরেফের সাম্প্রতিক 

পর্যবেক্ষণে এ-কথাই মনে হয় যে, টাদে আগ্নেয়- 

প্রক্রিয়া আজও চলছে। চাদের গড়পড়তা ঘনত্ব 

হলো! প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৩:৩৪ গ্র্যাম। 

চাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা গভীর মনোনিবেশ 

সহকাঁরে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করে চলেছেন এবং 

তাদের সংগৃহীত তথ্য গুলি খুবই মূল্যঝান। এতদিন 
পর্যন্ত আমর! একটি মাত্র গ্রহ, অর্থাৎ আমাদের 
প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কেই অবহিত ছিলাম। আঙ্জ, 
প্রথম সোভিয়েট আস্তগ্রঁহ রকেট আমাদেবু অনেক 



২৩৪ 

কৌতুহলী প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে) যেমন-_ 
চাদ্দের চৌন্বক ক্ষেত্র এবং তেজক্রিয়তার প্রকৃতি 
কিরূপ? এসব প্রশ্ের সছুত্তর পেলে গ্রহগুলির 
প্রকৃতি, উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের 
পরিধিও যথেষ্ট প্রমারিত হবে। 

টদের পৃষ্টদেশের গঠন সম্পর্কে প্রশ্বাবলীর 
সঠিক জবাব আজও পাওয়া যায় নি। সংগৃহীত 
তথ্যপমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছানোর যথেষ্ট 
অবকাশ রয়েছে যে, এর পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়প্রার্ধ শিলার 
চুণীকৃত সুক্ষ ধূলিকণায় আচ্ছাদিত। বৈজ্ঞানিকেরা 
চক্্র-পৃষ্টের গঠন সম্পর্কে অদূর ভবিষাতে সঠিক উত্তর 
দিতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে ষে, মহাশুন্তচারী রকেটের 
টাদের দিকে এই প্রথম উড্ড্ননই ভবিষ্যৎ মহাঁ- 
জাগতিক পর্যটনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বন 
সংখ্যক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার হঠ সমাধানে 
সহায়তা করবে এবং গ্রহগুলির বিকাশ-প্রক্রিয়া 
স্বন্বীয় জ্ঞানলাভের পথও স্থগম হবে। 

ঠাদের মহাঁকর্ষ-শক্তি পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তির ছয় 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। ফলতঃ চাদ থেকে অন্য 

কোন গ্রহে যেতে হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের মহা- 
জাগতিক বেগ হবে সেকেণ্ডে ২৪ কিলোমিটারের 
কিছু কম। কে. ই. ৎসিওখকোভক্কি বলেছিলেন 
যে,একদিন চাদ হবে ভবিষ্যৎ আস্তগ্রহ পরিক্রমার 
প|-দানী শ্বূপ। একথা খুবই সত্য যে, চাদ থেকে 
যা! করতে হলে ঘনণিবিড় কোন আবহ্মগ্ডল পাঁড়ি 
দিতে হবে না) অথবা সেকেণ্ডে ১১২ কিলোমিটার 
বেগ সঞ্চয়ের প্রয়োজনও হবে না। পর্যায়ক্রমিক 
রকেটের পরবতা ধাপগুলিতে ত্বরণ শ্ষ্টিতে যে 

বিপুল পরিমাণ আআলানীর দরকার তা তখন বেঁচে 
যাবে, সারা পথে গতি নিয়ন্ত্রণ ও উড্ড্রনের আড়া- 
আড়ি ভাব বজায় রাখতে। 

মহীশৃন্যচারী রকেটের টাদে পৌছানোর 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সাধারণভাবে সবারই একট! 
কৌতুহল রয়েছে । পৌছানো সম্ভব বটে, কিন্ত 
টাদকে তাক করে প্রথম যে মোভিয়েট বঝকেট 
উৎক্ষিপ্ধ হয়েছিল তার লক্ষ্য মোটেই ত] ছিল না। 

প্রথম সোভিয়েট মহাকাশ-যান টাদকে বহু 
সহম্্র কিলোমিটার ব্যবধানে রেখে পাড়ি জমিয়েছে 
এবং অবশেষে বূপাস্তরিত হয়েছে আমাদের সৌর- 
জগতের মাছষের হাতে-গড়। প্রথম গ্রহে । ভবিষ্যতে 
পৃথিবীর সঙ্গে এর পুনমিলন--এমন কি, গুথমে যে 
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স্থান থেকে সে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল তাঁরই 
নিকটবর্তী কোন বিন্ুকে অতিক্রম করবার 
সম্ভাবনাও একেবারে বাতিল করা যায় না। 
কেবলমাত্র স্থর্ষের অভিকর্ষ-শক্তির দ্বারাই যদ্দি এর 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে মহাকাশের 
যে বিন্দুতে প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল, ঠিক সেখানেই 
সেফিরে আসতে পারতো । কিন্ত যেহেতু সৌর 
জগতের অন্থান্ত বস্তমূহের দ্বারাও এর গতিবিধি 
প্রভীবান্বিত হয়ে থাকে, সেহেতু তার কাছাকাছি 
জায়গাতেই কেবল ফিরে আপবার সম্ভাবনা থাকতে 
পারে। এই কারণেই পৃথিবীতে রকেটটির ফিরে 
আবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সম্ভবতঃ মাঝে 
মাঝে পৃথিবীর কাছ দিয়ে যেতে পাঁরে এবং তখনই 
একে প্রত,ক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। 

পরিশেষে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা বল। দরকার । আমরা স্থিরনিশ্চিত যে, আগামী 
কয়েক বছরে আন্তগ্রহ অভিযানে এবং পরে 
আন্তনক্ষত্র বিষয়ক গবেষণায় অনেক কিছু নতুন 
সাফল্য লাভ হবে এবং নিঃসন্দেহে চা? হবে প্রত্যক্ষ” 
দর্শনজাঁত অভিযানে প্রথম অবলম্বন। আমাদের 
সৌরজগতের একটি স্বাধীন উপগ্রহ হিসাবে চন্দ্র 
থেকে এই অভিযান গ্রহ-উপগ্রহের গঠন ও বিকীশ- 
সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ামূহ অনুধাবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করবে এবং অন্যান্য গ্রহ-পরিক্রমার 
দুরূহ অভিযানে এ হবে শিক্ষণলয় ম্বরূপ। 
ইউক্রেনীয় সৌভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের 
বিজ্ঞান আকাডেমীর প্রধান জ্যৌতিখিজ্ঞান মাঁন- 
মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ আচার্য এ. এ. ইয়াকভকিন্ 
একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রস্তাব করেছেন। তাঁর 
প্রস্তাব হলো, চাদ্দের একটি উপগ্রহ তৈরী করা 
যাক। পুবেই বলা হয়েছে যে, এর জন্তে সেকেণ্ডে ১ 
থেকে ২ কিলো মটারের বেশী বেগের প্রয়োজন হবে 
না। অথচ এর অবস্থানের দ্বারা চাদের ভর সম্পর্কে 
নিখুততম তথ্যাদি পাওয়া যাবে এবং ন্র্য ও 
পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব সম্বপ্ধেও সঠিক তথ্য অবগত 
হওয়া যাবে। উপরস্ত, পর্যাপ্ত পরিমাণ উজ্জল হলে 
টার্দের চেয়ে অনেক সহঙ্জেই এর অবস্থান পরিদৃষ্ 
হবে। 

আস্তগ্রহ মহাশূন্ত অভিষানে প্রথম বলিষ্ 
পদক্ষেপ ষে আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত 
৮ দিয়েছে, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেছই 
নেহ। 
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চাদের দেশের নতুন খবর 
“এক যে ছিল চাদের দেশে চরকাঁকাটা বুড়ি, পুরাণে তার বয়স লেখে একশ' হাজার 

কুড়ি।” লাখ লাখ বছর ধরে সেই বুড়ি চরকা কাটছিল, আর মাঝে মাঝে পেজ! 
তুল। আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মেঘের স্থপ্টি করছিল। পৃথিবীর মানুষ দূর থেকে তার 
রূপ দেখে খুসী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে টেলিস্কোপ আবিষ্কীর হওয়ার পর তার 
ভিতর দিয়ে টাদকে দেখে বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, বুড়িটা নেহাতই বুড়ি, একেবারে মরে 

কাঠ। বৈজ্ঞানিকের! নাছোড়বান্দা, তার! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কিছু বের 
করলো টাদট। আছে আমাদের কাছ থেকে ছু-লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। তার মধ্যে 
নিজন্ব উত্তাপ বলতে কিছু নেই। টাদে না আছে জল, না আছে বায়ু, না আছে 
কোন জীবন্ত প্রাণী--আছে শুধু ধুধু মরু প্রান্তর, মস্ত মস্ত গহ্বর, আর আছে বিরাট 
সব আগ্নেয় পবত ; তারা তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগ্নেয় গহবর নিয়ে হ। করে আছে। 

এমন সব মজার মজার হাজারো রকম খবর তোমরা বিজ্ঞানের বইতে পড়ে থাকবে । 

বিংশ শতাব্দীতে এসে বৈজ্ঞনিকদের মাথায় আর এক খেয়াল চাপলে।। তার! 
বললেন, এতদূর থেকে কি ভাল দেখা যাঁয়? আমর! টাদে যাব, টাদ গিয়ে চোখের উপর 
সব কিছু জলজ্যান্ত দেখে আসবো । সবাই ভাবলো, বৈজ্ঞানিকদের “চাদে পেয়েছে” ! 
আমাদের বিশু পাগলা যেমন মাঝে মাঝে হাওড়া ব্রিজের চুড়ায় চেপে বলে, চাদে 

যাব । বৈজ্ঞানিকেরা কিছু না বলে ভিতরে ভিতরে তোড়জোড় করতে লাঁগলেন। 

অবশেষে একদিন সারা জগৎ স্তস্তিত হয়ে শুনলো, রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা স্পুটনিক' 

পাঠিয়েছে আকাশে । সেট নাকি আমাদের চাদের মত পৃথিবীর চারদিকে বন্ বন্ 
করে ঘুরছে । এরপর তারা পাঠালো আরো ছুটা। আমেরিকার বেজ্ঞানিকেরাও কম 
যাঁন না; তারাঁও পাঠালেন ছুট1। এখন চলেছে এসব নকল গ্রহ-উপগ্রহ স্থির পাল! । 

এর! হচ্ছে মানুষের আকাশ-বিজয়ের অগ্রদূত । 

মানুষ অবশ্য এখনও ঠাঁদে গিয়ে পৌছাতে পারে নি; কিন্তু তাঁর সেখানে পৌছাতেও 

বোধ হয় বেশী দেরী হবে না। ইতিমধ্যে এই অগ্রদূত উপগ্রহেরা চাদের দেশে যে সব 

মজাদার নতুন খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই এখন বলছি। অবশ্য .এদের অনেকগুলি 

খবরই বৈজ্ঞানিকেরা ঘরে বনে বড় বড় টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে এবং নানারূপ জটিল 
পরীক্ষার সাহায্যে জানতে পেরেছেন। 

টাদের উপর নামতে হলে মানুষকে অনেকগুলি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে, 

হবে। যেমন ধর, মাধ্যাকর্ধণ_টাদের টাঁনট। পৃথিবীর টানের মাত্র উ অংশ। ধর, 

তোমার ওজন এখানে ৩৬ সের, টাদে গিয়ে হবে মাত্র ৬ সের। ভারি মজা! লাফালাফি, 
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দৌড়-ঝঁীপ করাট। ভারী সহজ হবে! তা ছাড়া চাদ ছাড়িয়ে যদি অন্ত কোন গ্রহে 

যেতে হয় তবে টাদটাই সবচেয়ে ভাল ঘাটি হবে। কারণ মাধ্যাকর্ষণটা যত কম হয়, 

ততই বেরিয়ে যাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ণ ছাড়িয়ে যেতে হলে আকাশ- 

যাত্রীকে অন্ততঃপক্ষে সেকেঞ্ডে প্রায় ৭ মাইল বেগে চলতে হবে; কিন্তু টাদের টান 

ছাড়াতে সেকেপ্ডে ১ মাইল বেগই যথেষ্ট । 
ঠাদের উপর ওই যে ছোট-বড় কালে কালো দাঁগগুলি, যারা চিরকাল টাদকে 

কলঙ্কিত করে রেখেছে, সেগুলি হলো আসলে বড় বড় গর্ত। ঝকৃঝকে বিন্ৃগুলি হলো 

পাহাড়-পৰ্তের চূড়া । টাদের উপরে আছে বহু আগ্নেয় পর্বতত। সেগুলি কোথাও 
দীর্ঘ শ্রেণীতে, কোথাও বা চক্রাকারে ঘিরে আছে। এদের আগ্েয় গহরগুলিও কালো 

দাগের মত দেখায়। 

আমেরিকার জ্যোতিধিদেরা টাদের যেসব ফটো গ্রাফ তুলেছেন, তাথেকে ভারা 

সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এখনও চাদের উপর কয়েকট। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে এবং 

সেগুলি থেকে এখনও অগ্ন,যৎপাঁত হয়। চাদের মাটিটা কেমন? বিভিন্ন তিথিতে চাদের 
উপর আলোর প্রতিফলন পরীক্ষা করে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, টাদের 

মাঁটিট। খুবই বন্ধুর এবং একেবারে ঝাঝরা, ঠিক স্পর্জের মত। এই মাটিটা গঠিত হয়েছে 

আগ্নেয় লাভা, গাদ (519৫) আর ছাই দিয়ে। চাদের উপর যে জায়গাগুলি সমতল দেখায়, 

সেগুলিও পৃথিবীর সমতল জায়গার মত নয় মোটেই, খুব বেশী উচু-নীচু। 
টাদের চারদিকে পৃথিবীর মত বাঁয়ুমণ্ডল নেই। এর ফলে সেখানে এমন কয়েকটা 

আশ্চর্য ব্যাপার হয়, পৃথিবীতে বসে যা কল্পনাও করা যায় না। প্রথমে ধর, আমরা 
যে কথাবার্তী বলি, নানা রকমের শব্দ শুনি, সেটা বয়ে নিয়ে যায় কে? বাতাস। চাদে 

বাতাস নেই, তাই শব্দও নেই--একেবারে নীরব নিথর । তুমি সপ্তম স্থরে গান ধরলেও 

ছু'হাত দূরে তোমার বন্ধু তা শুনতে পাবে না। টাদের যাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে 

কথাবার্তা বলবে কেমন করে ? রেডিও যন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়? উপায় নেই। 

পৃথিবীতে গোধুলি ও উষা বলে যে ছটা ব্যাপার আছে, সেট! বায়ুমগুলের জন্যেই 
সম্ভব হয়। সুর্য দিগন্তের নীচে থাকলেও তাঁর আলো উপরের বাযুমণ্ডলে ভাসমান 

ধুলিকণায় প্রতিফলিত হয়ে কিছুটা পৃথিবীতে পৌছায়; কিন্তু টাদে সেটি হবার উপায় 
নেই। সর্ব অস্ত গেলেই একেবারে ঘুটুঘুটে অন্ধকাঁর। টাদে যা কিছু ছায়া পড়ে সব 

একবারে গভীর কালো । সেখানে আবছা আলো-আধাঁরের লুকোচুরি নেই । একটা! 
পাহাড়ের ছায়ায় যদি তুমি ছাড়িয়ে থাক, ছায়ার বাইরে দাড়িয়ে তোমাকে আর দেখাই 

যাবে না। 

টাদের আকাশে ধুলিকণাঁও নেই, জলীয় বাঁন্পও নেই ; তাই সেখানে মেঘ জমে না। 
আকাশটাকে দেখায় গভীর কালো। আমাদের আকাশের এমন চমৎকার বঝল্মলে 



এপ্রিল, ১৯৫৯] টাদের দেশের নতুন খবর ২৩৭ 

নীল টাদোয়াটা সেখানে দেখা যাবে না। সেখানে সুর্যের আলো ঠিক "জ্বলন্ত তরবারি'র 
মত গায়ে বিধবে। আর স্থষের দিকে তাকালেই বাস্--একেবারে অন্ধ । টাদের যে 
পিঠটায় সুর্যের আলে পড়ে, সেট! হয়ে ওঠে ভয়ানক উত্তপ্ত । জল সেখানে আপনিই 
ফুটবে, আগুন জ্বালাতে হবে না, রান্নাবান্না করবার খুবই স্থবিধা! সৌরচুল্লী, সৌর- 
ব্যাটারী ইত্যাদি জিনিষগুলি সেখানে প্রায় বিনা খরচায় চলবে। বৈছাতিক শক্তি 
উৎপাঁদন খুবই সহজসাধ্য হবে। কিন্তু যেই স্থর্য অস্ত যাবে, অমনি চট্পট্ কয়েক 
মিনিটের মধ্যে একেবারে কন্কনে ঠাণ্ডা । উত্তাপ নেমে যাঁবে বরফ-জমবাঁর অনেক ডিগ্রি 

নীচে । তখন কিন্তু ভারী অস্তুবিধা। চাদে আবার দিনে একবার করে দিন আর রাত্রি 

হয় না। সূর্য উঠলো তো! অস্ত যাবার নাম নেই; একটানা প্রায় ১৫ দিন জালিয়ে-পুড়িয়ে 

মারবে! আবার অন্ত গেলেও ১৫ দিনের মধ্যে আর তার টিকি দেখা যাবে না। 

অবশ্ঠট এটা অ।মাঁদের দিনের হিসীব। চাদের একট! পুরা দিন আমাদের হিসাবে প্রায় 
২৯২ দিন। 

টাদ থেকে সূর্যের বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল বেশ স্পষ্ট দেখা যাবে, পৃথিবীর মত 

সর্ষের পূর্ণ- গ্রহণের জন্যে ঘাটি করে টেলিস্কোপ নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। তারাগুলি 
সেখানে মিটুমিট করবে না, পরিক্ষার ঝকৃঝকৃ করবে। পৃথিবীকে দেখাবে একটা নীলাভ 

গোলকের মত--মামরা টাঁদকে যত বড় দেখি তাঁর চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বড়। খালি চোখে 

পৃথিবীকে লাট্ু,র মত পাঁক খেতে দেখা যাবে। পৃথিবীর আহ্িক গতি প্রমাণ করবার 
জন্যে সেখানে রাশি রাশি পরোক্ষ প্রমাণ যোগাড় করে ভূগোলের পাতা ভরাতে 

হবেনা। 
&াদের দেশে যে সব উক্কাপাঁত হয়, তাঁরা আমাদের পৃথিবীর মত হাউই বাঙীর 

স্থপ্টি করে না, একেবারে বোমার মত প্রচণ্ড বেগে এসে মাটি, পাহাড়-পধত ফাটিয়ে 

উড়িয়ে দেয়। রি 

আঁগেই বলেছি, ঠাঁদে কোন প্রকার জীবনের লক্ষণ নেই; তবে খুব নিষ্নস্তরের 

জীবাণুর মত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ থাকলেও থাকতে পারে। মানুষের কথা দূরে থাক, 

আমাদের কীট-পতঙ্গের মত কোন প্রাণীও টাদে থাকতে পারে না। চাদের একটা! 

পিঠই আমরা বরাবর দেখে আসছি; অন্য পিঠটায় যেকি আছে, তা আর চাদ না গেলে 

জানবার উপায় নেই । 

টাদের যাত্রীদের আমাদের মত খালি গায়ে বা জামা-কাপড় পরে হেঁটে বেড়াবার 

উপায় নেই। তাঁদের পরতে হবে আপাদমস্তক-ঢাঁকা বিশেষ ধরণের পোবাক। তাঁর মধ্যে 

রাখতে হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, পৃথিবী থেকে নিয়ে-যাওয়া বাঁয়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণের 

ব্যবস্থা, রেডিও-যস্ত্রের ব্যবস্থা, অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা । ভাছাড়। নিঃশ্বাস নেওয়ার 

ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হবে, তাকে আবার অক্সিজেনে ফিরিয়ে আনবার 



২৩৮ জান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] 

ব্যবস্থা রাখতে হবে, যে কাজট। পৃথিবীতে গাছপালা করে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে 

রাখহে। খুব তাড়াতাড়ি কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অক্সিজেনে পরিণত করতে পারে, এমন 

একটা শ্যি। ওল! জাতীয় উদ্ভিদের ও সন্ধান পাওয়া গেছে। 

তোমরা ভাবছ, এমন পোড়া চাদে গিয়ে কি লাভ? বেজ্ঞানিকদের বুদ্ধিট। 

চিরদিনই বেয়াড়া। ভার! চিরকাল অজানাকে জানবার জন্যে মরণপণ করে এসেছে। 

তোনমর1] এখন তাদের চাদে যাবার দিন গুণতে থাক । 
শ্রীদরোজাক্ষ নন্দ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা 
অণু পরমাণু 

ছুই প্রকার পদার্থের সময়ে পৃথিবী গঠিত মৌলিক ও যৌগিক। মৌলিক 
পদার্থকে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একের অধিক বিভিন্ন পদার্থে ভাগ করা যায় না। 

কিন্ত যৌগিক পদার্থকে রাসায়নিক উপায়ে ছুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে 

ভাগ করা যাঁয়। হাইড়ে।জেন ও অক্সিজেন হলো মৌলিক পদার্থ; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 

এদের আর ভিন্ন প্রকার কোন পদার্থে বিশ্রিষ্ট করা যায় না। কিন্ত জল হলো যৌগিক 
পদার্থ; কারণ জঙ্গকে বিশ্লেধণ করে হাইড়োজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করা! যায়। 

রসায়নবিদ্ অন্ততঃ ছিয়ানববইটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের 

মধ্যে দশটি বায়বীয়, ছুটি তরল € পারা ও ব্রোমিন ) এবং আর সবগুলি কঠিন। ছুই 
কিংবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগেই নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন 

হয়। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, যৌগিক পদার্থের গুণাবলী তার অংশীভূত মৌলিক 
পদার্থসমূহের গুনাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যেমন-স্বাভাবিক অবস্থায় জল 
তরল; কিন্ত এর উপাদান ছুটি--হাঁইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়বীয়। হাইড্রোজেন কিংবা 
অক্সিজেনের গুণাবলী এবং জলের গুণাবলীর তফাঁৎ অনেক । সাতটি স্বরগ্রামের সাহায্যে 

যেমন বিচিত্র রাগরাগিণীর স্থপ্তি হয়, তেমনি এই বৈচিত্রাময় পুথিবী যে অসংখ্য যৌগিক 
পদার্থ দিয়ে গঠিত, তাঁদের মূলে রয়েছে এই ছিয়ানববইটি মৌলিক পদার্ঘ। 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ছুটি কিংবা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয় 
একটি অণু । যেমন, ছুটি হাইড়োজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু সংযোগ করলে 

হয় একটি জলের অগু। কাঁজেই যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো অণু; অর্থাৎ 
যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণুকে ভাগ করলে বিভিন্ন গুণাবলীর মৌলিক পদার্থের 
ছুই বা ততোধিক পরমাণু উৎপন্ন হবে। যেমন--একটি জলের অণুকে ভাগ করলে 
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আর জলের গুণ থাকবে না; পরন্ত ভিন্ন গুণসম্পন্ন ছুটি হাইড্রোজেন 3 একটি অক্সিজেন 

পরমাণু উৎপন্ন হবে। সবচেয়ে সরল অণুতে থাকে মাত্র ছুটি পরমাণু । যেমন-:একটি 
কার্বন মনক্লাইডের অণুতে থাকে মাত্র একটি কাবন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু । 

আবার প্রোটিন, সেলুলোজ কিংবা রবারের শ্াায় বড় বড় জটিল অণুতে থাকে শত শত 

পরমাণু । সবচেয়ে বড় অণু এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাঁগের এক ভাঁগের চেয়েও ছোট 
হবে। অণুর আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 
যেমন-_এক ফৌট জলকে ফুলিয়ে পৃথিবীর আয়তনের সমান করলে সেই ফোটার 

ভিতরে যতগুলি ভলের অণু থাকবে তাঁরা এক একটি ক্রিকেট বলের চেয়ে ঝড় হবে ন। 
একটি অণুর অংশ হলো পরমাণু। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে 

পরমাণু। আমরা বলি- হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পোনা কিংবা রূপার পরমাণু । কিন্ত 
আমর] জলের পরমাণু বলি নাঁ। কারণ পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে, একটি জলের অণু 
গঠিত হয় তিনটি পরমাণুর সমন্বয়ে, যাদের গুণের সঙ্গে জলের গুণের সামঞ্জস্ত নেই। 
যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বোঝাতে অণু" এবং মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ 
নির্দেশ করতে “পরমাণু কথা ছুটি ব্যবহার করা হয়। 

অণুর ভিতরে পরমাণুগুলি একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত হয়; অর্থাৎ 
যখন একটি মৌলিক পদার্থ আর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি 
বিশেষ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, তখন একটি মৌলিক পদার্থের একটি নির্দিষ্ট 
সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে মিলনের ফলেই এই সংযোগ সম্ভব হয়। যেমন__ছটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সঙ্গে যখনই একটি অক্সিজেন পরমাণুর মিলন হবে, তখনই জল উৎপন্ন হবে। 
কিন্ত ছুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে ছুটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগ হলে হাইড্রেেজেন 
পেরক্সাইড পাওয়া যাবে । জলের গুণের সঙ্গে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের গুণের অনেক 
প্রভেদ, যদিও যৌ(গক পদার্থ ছুটি অনুরূপ ছুটি মৌলিক পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । 

জল 

জল যে কি অদ্ভুত জিনিষ তা খুব কম লোকেই উপলব্ধি করতে পারে। অতি 

সাধারণ জিনিষ বলেই এর অসাধারণত্ব আর অনুভব করা যায় না। জল না হলে কোন 

প্রানীই বাচতো না। মানুষের শরীরের একশ" ভাগের সন্তর ভাগই জল। প্রতিদিন 

আমরা যে সব খাগ্ভ গ্রহণ করি তাঁর মধ্যে অনেক জল থাকে । এক সপ্তাহ সানন! 

করলে শরীর ময়লা! হয়ে যাবে এবং চর্মরোগ হবে। বাড়ীঘর ধোলাই করতে না পারলে 

অপরিক্ষার হয়ে ছুর্গক্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হবে। যদি একটি বড় সহরের জল সরবরাহ 

এক মাঁসের জন্তে বন্ধ করে দেওয়। যায়, তাহলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নানাপ্রকার ব্যাধিতে 

লোকজন মারা পড়বে । বৃপ্টির জল না পেলে ফলমূল, শাকদজী, খাছাশন্ত প্রভৃতি 
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কিছুই উৎপন্ন হবে না। গৃহপালিত পশুও খাবার জন্যে ঘাস পাবে না। এভাবে 
খাগ্যের অভাব হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অতি সাধারণ ও সুলভ পদার্থ_-জল, 
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দরকারী জিনিষ । 

বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব এক ধরে, অন্যান্য জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। 

জলের রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নেই। পুথিবীর যাবতীয় যৌগিক পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম 
ও সবচেয়ে সরল হলো জলের অণু। ছুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু 

দিয়ে গঠিত হয় একটি জলের অণু। এর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, একে তরল 
অবস্থা থেকে জমিয়ে বরফ করলে আয়তনে বেডে যাঁয়। একে স্বাভাবিকভাবেই 

কঠিন (বরফ), তরল (জল) ও বায়বীয় (বাষ্প )--এই তিন অবস্থাতেই দেখা যায়। 

জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয়, যখন এর উঞ্ণতা হয় ৪ ডিগ্রী সেট্িগ্রেড, হিমাঙ্কের 
চার ডিগ্রী উপরে । চার ডিগ্রী উঞ্ণ জল গরম কিংবা ঠাণ্ডা করলে ঘনত্ব কমে যাবে। 

ঠাণ্ডা জলের ঘনত্ব গরম জলের চেয়ে বেশী । বরফের ঘনত্ব ঠাণ্ডা জলের চেয়ে কম 

এবং এই কারণেই বরফ জলে ভাসে । জল জমে বরফ হলে আয়তন এত বেড়ে যায় যে, 

একটি বদ্ধমুখ পাইপ ভণ্তি জল জমে বরফ হলে পাইপটি ফেটে যাবে । 
শীতগ্রধান দেশে হদের জল এভাঁবেই জমে বরফ হয়-গরম জল ঠাণ্ডা জলের 

চেয়ে হাল্কা! হওয়াতে হুদের উপরিভাগে ভেসে ওঠে এবং ঠাণ্ডা জল নীচে চলে 
যায়। যদি বায়ুর তাপমাত্রা শৃন্ত ডিগ্রী সেট্িগ্রেড কিংবা আরও কম হয়, তাহলে উপরের 
জল ঠাণ্ড। হয়ে ক্রমে চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়। এই উষ্ণতায় জল সবচেয়ে ঘন 

বলে হদের তলায় চলে যায়। অধিকতর গরম জল উপরে ভেসে ওঠে এবং ঠাণ্ডা হতে 

থাঁকে, যতক্ষণ উষ্ণতা চাঁর ডিগ্রী না হয়। এভাবে প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতণণ 

ন। সবটা হৃদের জলের তাপমাত্র। হয় চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তারপর জল উপর থেকে 
জমে বরফ হতে থাকে । 

জলের হিমাঙ্ক হলো শুন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা বত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং 
স্ষুটনাঙ্ক হলো একশ' ডিগ্রী সেট্িগ্রেড বা ছু-শ' বারো ডিগ্রী ফারেনহাইট । বরফের ঘনত 

হলে! জলের ঘনত্বের দশ ভাঁগের নয় ভাগ । এজন্যে ভাসমান তুষার-পৰতের দশ ভাঁগের 

একভাগ মাত্র জলের উপরে ভাঁলতে দেখা যায়। 
গ্লাসের জলে এক টুকরা বরফ দিলে, বরফ গলবার সময় জল থেকে তাপ শোষণ 

করে নেয়; সেজন্যে গ্লাসের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাঁয়। জলের তাপমাত্রা একশ"? ডিএ 

সেন্টিগ্রেড কিংবা ছু-শ' বারো ডিগ্রী ০০০ উপরে ওঠে না। তাপমাত্রা তার 

বেশী হলেই জল বাম্প হতে থাকে। 
পশ্ত-পক্ষীর শরীরের চার ভাগের তিন ভাগ, অনেক উদ্ভিদের দশ ভাগের নয় ভাগ 

এবং ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগই জল । 
প্রীক্ষিতীশচজ্জ সেন 



জানবার কথা 

১। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আদি বাসস্থান কোথায়- 

তা এতদ্দিন পর্বস্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক 
গবেষণা চালিয়েছেন। এখন ভারা আশা করেন যে, প্রশস্ত মহাসাগরের দ্বীপপুর্ধের 
আদিম অধিবাসীদের রক্তের শ্রেণী (919০৭ :001311)8) পরীক্ষা করে এদের আদিম 

বাসস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন 

১নং চিত্র 

যে, পূর্বে এর! এশিয়ার কোন দ্বীপপুর্জে বাম করতে।_আঁবার কারো কারো মতে, 

দক্ষিণ আমেরিকা এদের আদিম বাসস্থান। নৌ-চালনার দক্ষতায় এরা যে পৃথিবীর 

সুদক্ষ নাবিকদের সমকক্ষ__সে বিষয়ে সকলেই একমত । 

মি: 

প্র 

%€ 7০৩ 
এর 82৫71 
এ+ টু রে চেটে রা রঃ ্ রি 

2 € .& একনি (1০০ শী ২. মিটি, 
উঃ )% 4. ০০$২// ০ ধন] 

পপ” - টস ৯ ০০-০০-০ বস্পা পপ -হ স চা সি নর 

শাবাণ। ৩2122 ভতগ ০৮৫০১ 
টপ শি শপ» লি সে চর শ 

8 রে এ ৪... পপ 

শা, 

২নং চিত্র 

২। আমরা যে সব মাছ দেখি--তাদের প্রত্যেকেরই ছুটি করে চোখ থাকে 
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(কম্ত এমন মাছের কথ। শুনেছ কি, যাদের চারটি করে চোখ থাকে? এই চাঁর চক্ষুবিশি্ট 

মাছ মধ্য-আমেরিকার নদীঞগুলিতে দেখা যায়। এদের নাম হচ্ছে আনারেপস্। এরা 

সাতার কাটবার সময় এক জোড়। চোখ সবদাই খানের সন্ধানে জলের নীচের দিকে সতর্ক- 

ভাঁবে নিবদ্ধ রাখে এবং অপর জোড। চোখের সাহায্যে জলের উপরিভাগের শত্রুদের প্রতি 

তীক্ষ দৃষ্টি রাখে । ফলে এর! একই সঙ্গে শিকার এবং শক্রর প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে 
৩। জেব্রার গাঁয়ে যে ডোরাকাট। দাগ আছে তা যারা চিডিয়াখানায় গিয়েছ, 

তারা সবাই দেখে থাকবে । অনেকেরই ধারণ।--সব জেব্রার গায়ের ডোরাকাঁট। দাগের 

মধ্যে সাদৃশ্ট আছে । আসলে কিন্তু তা নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেকটি 
জ্লেত্রার গায়ের ডোরাকাট। দাগগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে, অর্থাৎ ডোবাকাট। দাগগুলি 

৩নং চিত্র 

প্রত্যেকের গায়ে একভাবে সজ্জিত থাকে না। বিভিন্ন গোত্রের জেত্রাদের মধ্যে তো। 

বটেই-_-এমন কি, একই গোত্রের জেত্রাদের মধ্যেও ডোরাকাট। দাগঞ্চলির বৈষম্য লক্ষ্য 

করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, জেত্রারা কালো ডোরাবিশিষ্ট সাঁদ রঙের প্রাণী । 
৮4৮০০ 

| ৪নং চিত্র 

৪। মানুষ এ-যাঁবৎ বহু সক্ষম এবং জটিল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে । প্রত্ুতত্ববিদ্- 
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দের মতে, মানুষ কতৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির মধ্যে গাড়ীর চাকাই হচ্ছে সবচেয়ে 
প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় যান্তিক আবিষ্ষার। তাদের মতে, প্রায় ৫০০* বছর পূর্বে গাড়ীর 
চাক! উদ্ভাবিত হয়েছে। 

৫। ইস্পাতকে পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার ভিন্তি বল! যেতে পারে । আধুনিক 
ভারী শিল্পের মূল উপাদান হচ্ছে ইস্পাত। ইস্পাত ধ্বংদ ও গঠনমূলক--এই উভয় 
উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে--একটি আধুনিক ভারী যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক নির্মাণ 

৫নং চিত্র 

করতে যে পরিমাণ ইস্পাতের প্রয়োজন হয়--তার দ্বারা ৬০০০ লাঙ্গল অথবা কৃষিকার্ধে 
ব্যবহ্গত আধুনিক ১০০টি ট্র্যাক্টর তৈরী করা যেতে পারে । 

(২ পাত তীতিত 
এনং চিত্র 

৬1 বর্তম/নে যে সব দ্রেত্গতিবিশিষ্ট যাত্রীবাহী বিমাঁন নিমিত হচ্ছে--তাঁদের 
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ডানার প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান ১৮ টন চাপ সহ্য করতে পারে। চারটি হাতী চাপাঁলে যে 

ওজন হয়, বিমানের ডানার পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এই চাপ তার সমতুল্য । 

৭। বিশেষজ্ঞদের মতে__একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ লোকের স্বাভাবিকভাবে জীবন 

ধারণ করতে হলে প্রায় তিন একর চাঁষবোগ্য জমির প্রয়োজন। কিন্তু গড়পড়তা হিপাঁবে 

দেখা যাঁয় যে, পৃথিবীতে বর্তমনে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে এক একর । 

৭নং চিত্র 

তাছাড়া পৃথিবীর জমির 3৮ ভাগ মাত্র এখন চাঁষআঁবাঁদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই 

কারণে বর্তমীনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পতিত জমিকে চাঁষযোগ্য করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক 

পন্থায় ব্যাপকভাবে চেষ্টা হচ্ছে। 

৮ টি চান 

৮নং চিত্র 

৮। আকাশে ওড়বার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন। 
তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে ১৯০৩ সালে । সেই বছর রাইট ভ্রাতৃদ্য় কতৃক 
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উদ্ভাবিত বিমাঁন ১২৭ ফুট উঁচুতে উঠেছিল । তার পর থেকে বিজ্ঞানীর! চেষ্টা কর- 
ছিলেন-_ বিমানের গতিবেগ আরও বাঁড়াবার জন্যে । তাদের বহুদিনের চেষ্টায় বর্তমানের 

দ্রুতগামী বিমান নির্মাণ সম্ভব হয়েছে । বর্তমানে কোন কোন বিমান না থেমে একটান। 
১০,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিকের প্রায় অর্ধেক পথ উড়ে যেতে সক্ষম | 

৯। বিজ্ঞানীরা চাদের আলোর ওুজ্জাল্যর পরিমাণ স্থির করেছেন। তাদের 

৯নং চিত্র 

মতে, একগজ দূর থেকে একটি সাধারণ মোমবাতির আলো যতটা উজ্জল দেখায়- 

পূর্ণিমার টাদের ওজ্জল্য তাঁর $ ভাগ মাত্র। 

স্পা পিপিপি পিপাসা 
৬ 11 রি ১ 
২0085 চে 

ূ জা এ £ টি 

টা ১ রর ্ চন 

পি ৯ রা 711 ৯- 
] /)| 

4 । ৮ 

১০। জীবনধারণের জন্যে আমাদের শরীরে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, একথা 
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আম4] সবাই জানি। বিজ্ঞানীরা বলেন-বেঁচে থাকবার জন্যে কমপক্ষে আমাদের 

দৈনিক ৭০০ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন। তার! আরও বলেছেন যে, এই পরিমাণ ক্যালরি 

গড়ে তিন কাপ ভাত থেকে পাওয়া যায়। একজন লোক ৩০ থেকে ৪০ দিন কোন 

খাছ্য না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে; কিন্তু জলপান না করে ৩ থেকে ৫ দিনের বেশী 

থাকতে পারে না। 

১১। পৃথিবীব্যাগী পরীক্ষা চালিয়ে বিশেষজ্জেরা বলেছেন্ যে, বর্তমানে মানুষের 

প্রত্যাশিত জীবনের সীম! হচ্ছে ৫২ বছর। গড়ে তাদের ওজন ও উচ্চতা হচ্ছে, যথাক্রমে 

১১নং চিত্র 

১৩১ পাউণ্ড এবং ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। অবশ্য মেয়েদের উচ্চতা সামান্য কিছু কম। গাঁয়ের 

রং ও অন্যান্য বাহিক পার্থক্য বাদ দিলে-_ পৃথিবীর সব মানুষই শারীরিক দিক থেকে 

সমান। 



বিবিধ 
রাষ্টরসং,ঘর পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী 

রাষ্্সংঘের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, 
১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ম্বাধীন 

ছুনিয়ায় পণ্যোতৎ্পাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় 

দ্িগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পদ্রব্যাদির উত্পাদন 

দেড়গুণ এবং কৃষিজাত ও খনিজ ত্রব্যা্দির উৎপাদন 

শতকর! ৪০ ভাগ বাড়িয়াছে। 

ইহাতে দেখা যায়, ১৯৫০ সাল হইতে 

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি বত্মর শতকরা ১৬ জন 

করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সময়ে শিশু-মৃত্যুর 
হারও খুবই ত্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০ সালে পৃথিবীর 
মোট জনসংখ্য। ছিল ২২৪ কোটি ৬০ লক্ষ। এই 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া! ১৯৫০ সালে ২৪৯ কোটি ৩, 

লক্ষে এবং ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২৭৯ 

কোটি ৫০ লক্ষে আসিয়৷ দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সাল 

হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি 
অঞ্চলেই, যেমন--পূর্ব জার্মেনী, পূর্ব ব।পিন এবং 
আয্মার্ল্যাণ্ডে জনসংখ্যা হাস পাইয়াছে। 

সাল হইতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর নিয়- 

লিখিত হারে মহাদেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এশিয়া ও আফ্রিকায় শতকরা ১৭ জন, 
ইউরোপে শতকরা *** জন, উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকায় শতকরা ২'১ জন এবং অস্ট্রেলিয়ায় 

শতকরা ২২ জন। 

১৯৫৩ 

ধাতব লবণের সাহায্যে উদ্ভিদের 

রোগ নিরাময় 

ওয়ারউইকশায়ারের জাতীয় উত্ভিদ গব্ষেণ। 

কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ ধাতব লবণের সাহায্যে 

উদ্ভিদের লানাবিধ রোগ নিরাময়ের চেষ্টা] করি- 

তেছেন এবং উক্ত চেষ্টায় তাহারা যথেষ্ট সাফলযও 
অর্জন কনিয়াছেন। 

ইতিপূর্বে পরীক্ষার ফলে দেখ। যায় ষে, মালয়ে 
যে সকল র্বার গাছে গুরুতরভাবে ছাতা ধরিয়াছিল, 
সেগুলিকে জিঙ্ক সলিউলন শোষণ করিতে দিয়া 

তাহাদের উক্ত রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা 
সম্ভব হয়। বৃটেনের অন্তর্গত ডরসেট ও লিঙ্কন- 

শীয়ারে ওয়াটারক্রেশ নামক একজাতীয় জলজ 
উদ্ভিদের একপ্রকার গুরুতর রোগ সারাইবার জন্ত 

জলের মধ্যে জিঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া বিশেষ ফল 

লাভ কর! গিয়াছে এবং জলে জিঙ্ক ছাড়িবাঁর ফলে 

মাছেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। 

বৃটেনের জাতীয় উদ্ভিদ গবেষণ] কেন্দ্রের বৈজ্ঞা- 

নিকগণ এখন জিঙ্ক ও অন্তান্ত ধাতব লবণের 

সাহায্যে কপি, গাজর, শপ। প্রভৃতি উত্তিদের ছত্রাক 
ও অন্যান্য রোগ দুরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন এবং 

সেই চেষ্টায় তাহারা বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জন 
করিয়াছেন। 

পুষ্টির অন্তাব দৃষ্টি-ক্ষীণভার অস্যতম 
প্রধান কারণ 

ট্যাঙ্গানাইকার অন্তর্গত মোয়ানজার মেডিক্যাপ 

গব্ষেণা প্রতিষ্ঠানে যে চিকিসকগণ গবেষণা-কাধে 

ব্যাপৃত রহিয্াছেন, তাহারা জানাইয়াছেন_দৃষ্ি- 

ক্ষীণতার অন্যতম প্রধান কারণ হইল পুষ্টির অভাব। 

চিকিৎদদের এই দলটি খুগিরিতে অবস্থিত চার্চ 

আমি স্কুল ফর দি ব্লাইও-এর ৪৩ জন ছাত্রকে 

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সকল ছাত্রের 

অধেঁকের মধ্যেই রহিয়াছে পুর অভাব। 

উক্ত গবেষণ! প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বাৎসরিক 

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গ্রীয় ২,৫০* শিশুর 
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জন্মবৃত্তাস্ত পরীক্ষ। করিয়] দেখ। গিয়াছে যে, প্রথম 
অবস্থাতে যাহাদের মধ্যে পুষ্টির অভাৰ হইয়াছে 
তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ্সীণ। 

পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে মৃতন আবিষ্কার 

সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় প্রকাশ, বুটেনে 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এমন একটি পদার্থ 

আবিষ্কিত হইয়াছে যাহার ফলে যথেষ্ট নতন 
পেনিপিলিন প্রস্বত হইতে পাবিবে। এই পদার্থটি 

হইল ৬ আমনো পেনিপিপিশিক আ।পিড--পেনি- 

মিলিনের একটি মৌল অণু। সহ-আবিদর্তা 

( অপর আবিষ্র্তা হইলেন আলেকজেগার ফ্রেমিং ) 

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আনে বি. 

চেইন বলেন--এই পদার্থটি পেনিমিলিনের ক্ষেতে 

এক নৃতন যুগের সৃষ্টি করিবে। 

সারের বীচাম গ্রপ লিমিটেডের গব্ষণাগার- 
গুলিতে চাঁরজন বিজ্ঞানী গত তিন বতমর ধরিয়া 

এই অণু স্বতন্ত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া- 

ছেন। নূতন ত্যার্টিবায়োটিকের সাহায্যে এখন 
কুষ্ঠ, যন্মা প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

চালাইবার পরিকল্পনা হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই 
সম্পর্কে জীব্জন্তর দেহের উপর পরীক্ষা-কার্ধ আরস্ত 

হইয়া গিয়াছে। 

ক্যান্দার রোগোৎপত্তির রাসায়নিক কারণ 

মন্কোতে বর্তমানে মেগ্েলিফ রসায়ন- 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন চলিতেছে । সেই 

কংগ্রেসের ভৌত রসায়ন শাখার অধিবেশনে 

বিশিষ্ট সোভিয়েট জৈবরপায়ন-বিজ্ঞানী অধ্]াপক 
নিকোলাই ইম্যা্গয়েল “রাসায়নিক গতিবিগ্ঠার 

(কেমিক]াল কাইনেটিক্স) পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্সার 

রৌগের কীর্ধকারণ" বিষয়ক যে নিবন্ধটি পাঠ করেন 

তাহা বিশেষ উৎহুক্ের নঞ্চার করিয়াছে । এই 
নিবন্ধে অধ্যাপক ইম্যানয়েল ম্যালিগ ন্তাণ্ট টিউমার 
বা দুষিত অবুর্দ উৎপত্তির রাসায়নিক কারণ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ 

সংক্রান্ত তাহার অভিমতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
জোরালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেন। 

“নিয়ন্থ্িত পরধায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া” ( কণ্টেণন্ড 
চেন রিষ্্যাকশন ) সম্পর্কে অধ্যাপক ইম্যাহুয়েলের 
গবেষণা সুপরিচিত। তিনি এবং ডাক্তার 

লিপশিনা একযোগে সর্বপ্রকার ইছুরের লিউকেমিয়া 
বা রক্তের ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে সাফল্য লাভ 

করেন। 

ক্যান্সার রোগের রাসায়নিক কার্কারণ সম্পর্কে 

অধ্য।পক ইম্যানুয়েলের মতবাদের মূল তত্বটি মোটাঁ- 
মুটি এই-_ক্য।ন্সারে আক্রান্ত দেহকৌষের বৃদ্ধি এবং 

বিস্তারের পিছনে আছে শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো 

পর্ধায়ক্রমিক রাসায়নিক প্রতিক্রিমীর অনুরূপ এক- 

প্রকার রাঁদায়নিক পদ্ধতি । অতএব পর্যায়ক্রমিক 

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা 

যায়। সেই ভাবে অনুঘটক (ক্যাটালিষ্ঠ) ও 

প্রত্যন্নঘটক (ইন্হিবিটব) প্রয়োগ করিয়া ম্যালিগ- 
হ্যাণ্ট টিউমারকেও নিয়ন্ত্রণ কর! যাইতে গারে। 
ইদুর ও অন্যান প্রাণীর ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া 

অসংখ্য পরীক্ষা করিয়া এই তত্বটির সারবত্তা 

প্রমাণিত হইয়াছে। ইন্হিবিটর হিদাঁবে অধ্য।পক 

ইম্যাঁজয়েল বিউটাইল-অক্সি-টপুগ়ল' ও প্রোপিল- 
গ/ালাট ব্যবহার করেন। 

পৃথিবীর আকার ও আসন্তঃগ্রহ দুরত্ব 

পৃথিবীর আকার ও আস্তঃগ্রহ দুরত্ব পরিমীপের 
এক অভিনব ও নির্ভরযোগ্য কৌশল আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । নৈনীতাল মানমন্দিরের ডিরেক্টর 
ডাঃ ভৈনী বাগ্ন, জানাইয়াছেন যে, দূরবীক্ষণের 
সাহায্যে উপগ্রহের পরিক্রমার পথ নিধশরণ করিয়া 

ইহা করা সম্ভব হইয়াছে । উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ ও 

আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 

যে ১২টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৈনীতাল 
একটি। 

উপগ্রহের পরিক্রমার পথের আলোক চিত্র 



এপ্রিল, ১৯৫৯ ) 

গ্রহণের পর তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের, নিকট 

এক রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। 

অক্রগ্রাহ্থে রেডার-সন্কেত প্রেরণ 

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে রেডীর- 

সঙ্কেত প্রতিফলিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে 

ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এই জগ্ত বিছ্যুৎ-তরঙ্গকে 

মোট ৫€ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল পর্যটন করিতে 

হইয়াছে। 

বিজ্ঞানীরা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 

শুক্রগ্রহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরণ করেন। এই জন্য 

হাজার হাজার ডলার ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং 

প্রতিফলিত তরম্থকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পুরা 

এক বছর সময় লাগিয়াছে। 

এতদ্ারা মহাশুন্যের অজ্ঞাত তথ্য উদঘাটনের 

কাজ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে । প্রত্যক্ষভাবে 

আন্তঃগ্রহের দূরত্ব শির্ণয়ও এই প্রথম সম্ভবপর 

হইল । 
শুক্রগ্রহে পৌছাইতে রেডার-সঙ্কেতের ঠিক 

আড়'ঈ মিনিট সময় লাগিয়াছে- ফিরিয়া আসিতেও 

ঠিক সে পরিমাণ সময়ই লাগিয়াছে। 

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হইতেছে শুক্র। 

মেঘাচ্ছন্ন এই গ্রহটি পৃথিবী হইতে সামান্য ছোট। 

চন্জরলোক ও মানুষ 

মহাকাশ ভ্রমণে উতৎ্পাহী ছোট ছোট দলকে 
বাঁশিয়া চন্দ্রে প্রেরণ করিবে । সেখানে মাটির নীচের 

আবাসে তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে। 

'ম্পটনিক ও তাহার পর? শীর্ষক পুস্তিকাঁয় সোভিয়েট 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক কার্ল গিলখসিন রাশিয়ার 

মহাকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত কাধস্থচীর খসড়া গ্রকাঁশ 

করিয়া উপরিউক্ত তথ্য জানাইয়াছেন। 

সকল বয়সের ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী রকেটযোগে 

মহাকাশ ভ্রমণের জন্ত আগাইয়! আসিয়াছে । কিন্ত 

তাহারা যাওয়ার পর মহাকাশ হইতে পৃথিবীতে 

বিবিধ ২৪৯ 

ফিরিয়। আসিতে সক্ষম হইবে বলিয়া এখনও 

নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। 

চশ্ত্র পৃথিবীর নিকটে বপিয়া প্রথমে সেখানেই 
যাওয়া হইবে। তবে পরে মঙ্গল ও শ্ক্রগ্রহেও 
যাওয়া হইবে। তিনি বলিয়াছেন ষে, চন্্রে পৃথিবীর 
মত শব আনাম পাওয়া যাইবে, এমন আশা কর। 

উচিত হইবে না। চন্দ্রে মাহ্যকে কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হইবে এবং বাচিবার জন্য তাহাকে সবকিছু 
আহরণ করিতে হইবে। 

বেতার-সন্কেত প্রতিফলনের কাজে 

চঞ্্র উপগ্রহ 

বেতারবাতা পুনঃ প্রচারের ঘাটি হিমাবে চন্ু 
উপগ্রহকে কাজে লাগাইয়! ওয়াশিংটন ও হাওয়াই 
দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থ। গড়িয়া তুপিবার 
একটি পরিকল্পনা মাঞ্িন নৌ-দপ্তর গ্রহণ 
কৰিয়াছেন। 

শৌ-দপ্তরের কর্নচারীরা এই সম্পর্কে জানাই- 
তেছেন যে, তত্বগত দিক হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরীয় 

দ্বীপের সামরিক ঘাটি হইতে ওয়াশিংটনের মধ্যে 

সকল প্রকার সামরিক তথ্যার্দিরই আদান-প্রদান 

এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হইতে পারিবে 

বেভারবাতা প্রেরণ এবং বেতারবাত। গ্রহণ কেন্দ্র 

কাঁজকর্ম ইতিমধে]ই স্থরু হইয়াছে। 
৮৪ ফুট ব্যাসের বিরাট বাটির মত একটি 

এবিয়েল বেতার-তরঙ্গগুলিকে চন্দজের দিকে 

প্রেরণ করিবে এবং চন্দ্র হইতে এ লকল 

তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া 

আসিবে। বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র মেরিল্যাণ্ডের 

আন্লীপোলিস এবং হাওয়াই শ্বীপের ওয়ান ও 
ওয়াকিওয়াতে স্থাপিত হইবে। গ্রাহক যন্ত্রমূহ 
স্থাপন করা হইবে মেরিল্যাণ্ডের চেল্টিংগ্যাম, 
ওয়াশিংটনের নিকটবর্তা কোন একটি স্থান এবং 

ওপানা ও ওয়াহুতে। | 

যেকোন বৈদ্যুতিক সঙ্কেত চন্দ্র হইতে প্রতি- 
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ফর্সিত হইয়া ৪৬০,০০৭ মাইল পথ অভিঞম 

করিয়া গ্রহণ-কেজ্রে ফিরিয়া আসিতে আড়াই 
মিনিট সময় লাগিবে। হাওয়াই ও ওয়াশিংটনের 

মধ্যে.ব্যবধান ৪৫১৯ মাইল। 

হাওয়াই ও যুক্তরাষ্ট্রের বেতার-কেছ্রের মধ্যে 
চন্দ্রের মাধ্যমে বেতারে যোগাযোগ ততক্ষণ 

পধস্ত সম্ভব হইবে, যতক্ষণ চন্ত্র উভয় কেন্দ্রেরই 

দৃষ্টিপথে থাকিবে। 
বেতারবার্তা সোজাহজি মহাশূন্যে প্রেরণ 

করিলে তাহাতে অস্তরীক্ষ ও আবহাওয়ার নানা 

গোলমাল ও প্বনির জন্য পরিষার শোনা যায় না। 

সমপরিমাপের বেতান-তরঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ হইতে 

বা প্রেরিত হইলে বিশেষ গোলযোগের সু্টি হয়। 

পূর্বোলিখিততভাবে বাতা প্রেরিত হইলে এই স? 

গোলযে।গের কোন কারণ থাকিবে না। 

দন্দিণ মেরু সম্পর্কে গবেষণ। 

হ্াশন্তাল সায়েম্দ খাউগণ্ডেশন নামে আমে- 

বিকার একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার পরিচালনাদীনে 

দক্ষিণ মেরু সম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহের উদোশো 

নৃতন একটি পরিকল্পন! গ্রহণ কর! হইয়াছে । মেক 

অঞ্চল সম্পকে তৃ-পদার্থ-বিজ্ঞাণী আলবাট পি. 

ক্রেবীর উপর এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত নকল 

কাধভার অপণ করা হইয়াছে। 

উত্তর ও দক্ষিণ মেক অঞ্চলের তু্পদাথ-বিজ্ঞ।ন 

ংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানী ক্রেবীর থে বিপুল 

অভিজ্ঞতা গহিয়াছে তাহা ফাউণ্ডেশনের ডিবেরীর 

ডাঃ আলেন টি. ওয়াটারম্যান একটি ঘোষণায় 

জানাইয়াছেন। 

আস্তর্জীতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞীন বধ পালন 

উপলক্ষে যুক্তবাষ্্ দক্ষিণ মের অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তথ্য 
গ্রহের জন্য যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার 

অধিনায়কের পদে তিনি এ অঞ্চলে আড়াই বছর 

ছিলেন। ক্রেরী সম্প্রতি যুকজরাষ্টরে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে কষিটি গঠন 

উ্ভান ও বিজ্ঞান  ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

কর। হইয়াছিল তাহার উপ-প্রধান বিজ্ঞানীর পদেও 

তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

দক্ষিণ মের অঞ্চল সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে 

যে সকল সরকারী সংস্থা বিশেষ আগ্রহশীল, তাহাদের 

কাজকর্মের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশে 

এবং মেরু অঞ্চল সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা 

চালাইবার জন্য এই নৃতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা 

হহর়ছে। 

হুদ্যন্ধে অল্সোপচার 

সাপ্তাহিক বুটিশ পত্রিকা (মেডিক্যাল) 

ল্যান্সেটের খবরে গ্রকীশ যে, ৭ বংমরের একটি 

বালিকার হদ্যন্ত্কে বিছাৎ প্রবাহের সাহায্যে 

কয়েকদিন সঘ্ীবিত বাঁখা হ্ইয়াছিলপ। ছুইটি 

তড়িপ্ার খদ্যস্ত্রের সহিত সেলাই করিয়া দেওয়া 

হয় এবং ব্যাটারী-চাপিত "পেন মেকাবের সহিতও 

তড়িদ্বারের মংযোগ স্থাপন করা হয়। 

অগ্রোপচারের এক মান পরে বালিকাটিকে 

হাসপাতাল হইতে ছাঁড়িয| দেওয়া হয় এবং সে ভাল 

আছে বলিয়া জানা যায়। 

“পেস মেকার" যন্ত্রটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দশ ইঞ্চি 

পীর্ঘ। লগুনের গ।ইজ হাসপাতালের পদাথবিছ্যা 

বিভাগে ইহা নিশিত হইয়াছে । কৃত্রিম উপায়ে 

হংস্পনদন অব্যাহত রাখাই ইহার কাজ । 

মৌমাছির লাঙ্গ। থেকে নতুন 
আান্টিবায়োটিক 

ইউকঞ্রাইনের একজন বিজ্ঞানী পুরুষ-মৌমাছির 

লাপা থেকে মেলিসিন নামে একটি নতুন আযার্টি- 

বায়োটিক তৈরী করেছেন। উচ্চ রক্তচাপজনিত 

স্নায়বিক ব্যাধিতে যারা ভুগছে তাদের দেহে এই 

মেলিদসিন প্রয়োগ করে বিশেষ স্থফল পাওয়া 

গেছে। মেলিসিন অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তের উচ্চ 

চাঁপকে স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়ে আনতে পারে। 

হাপানি, ট্রেনোকাডিয়া, পুরনো বাতরোগ ইত্যাদির 
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ক্ষেত্রেও এই মেলিপিন খুব উপকারী বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। 

প্লা্টিকের ধমনী 

রাশিয়ার সভেদ লোভ স্ব-এর এক হাসপাতালে 

কিছুদিন আগে এমন এক রোগীকে আনা হয়েছিল, 

যার একটি ধমনীতে ক্ষত হবার ফলে প্রাণ বাঁচানোর 

সম্ভ।বনা প্রায় ছিল না বললেই চলে। এই 

হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্যচিকিতৎমক ভিক্টর ক্রিলফ 

রোগীটির এই ধমনীর ক্ষতদুষ্ট অংশটুকু বাদ দিয়ে 

সেই জায়গায় প্রায় সওয়া এক ইঞ্চি লম্বা একটি 

প্রাটিকের ধমনী জুড়ে দেন। এই অস্বোপচার 

সফল হয়। কিছু দিনের মধ্যেই এই প্লার্টিকের 

ধমনীটি রোগীর দেহের অংশে পরিণত হয় এবং সে 

মেরে উঠে? স্বাভাবিক কাঁজকর্ধ করতে থাকে। 

ডাক্তার ভিন্টর ক্রিলভ অনেক দিন থেকেই 

প্রিকের ধমনী ব্যবহার করা সম্পর্কে গবেষণ। 

করছেন। উপরিউক্ত রোগীটির ক্ষেত্রে তিনি 

কেপ্রন জাতীন্ন প্রাষ্টিকের ধমনী জুড়ে দিয়েছিলেন । 

তাছাড়া আরও চার রকমের প্রার্টিকের ধমনী 

মানুষের দেহে জোড়া যায়। এ-সম্পর্কে তিনি 

কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদি জন্ত নিয়ে ১৫০ 

বার পরীক্ষামূলক অস্্রোপচার করে সফল হবার 

পর মীমুষের দেহে অনুরূপ অন্ত্রোপচার করেন। 

এমন কি, হাড়ের রোগদুষ্ট অংশবিশ্ষে বাঁদ 

দিয়েও এভাবে প্লাষ্টিকের হাড় জুড়ে ডাক্তার 

ক্রিলফ নফল হয়েছেন। ডাক্তার ক্রিলফ মনে 

করেন, কেপ্রন আর লাভসান জাতীয় প্রা্টিকের 

ধমনী আর হাড়ই মাহুষের দেহের পক্ষে সবচেয়ে 
উপযোগী। 

নুন ওষধ আবিষ্কার 
বুলগেরিয়ার তরুণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভি. পাস্কভ 

ও ডাঃ এল. ইভানোভা পনিভালীন” নামক একটি 

তীধধ আবিষ্কার করিয়াছেন; ওষধটি শিশুদের 

বিৰিধ ২৫১ 

পক্ষাঘাত বা পোলিও বোগের ক্ষতিকর বিকৃতি 

নিরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। লোপ! 

বা তুষারবিন্দু নামক একপ্রকার অবনতমুখী সাদা 
ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদের নিযাস হইতে এই ওুষধের 

উপাদান সংগৃহীত হয়। উ্দটির মাটির উপরের 

অংশ এবং প্রধানত: ফুল হইতেই উক্ত উপাদান 

সংগৃহীত হঝ। ইহাদের ফুল ফুটিবাঁর কাল উত্তীর্ণ 

হইয়া গেলে আর নিভালীনের উপাদান পাও 
যায় না। 

রোগ-নিরাঁময়ে 'মআো-ডুপ” উদ্ভিদের গুণাপ্ডণ 

লোকায়ত চিকিৎসকদের নিকট অবিদিত ছিল না। 

কহু শতাব্দী যাবৎ লোকায়ত চিকিৎসকগণ এই 
উদ্ভিদের নিযাস ব্যবহার করিয়া রক্ত চাপের 

অত্যধিক বুদ্ধি, হাঁপানি গুভৃতি রোগ নিরাময় 

করিয়। আসিতেছিলেন। 

ডাঃ পানকভ্ ও ডা: ইভানোভ; লোকায়ত 
চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিয়া ও 

রোগীদের উপর নিভাঁলীননের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ 

করিয়] দেখিতে পাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সায়ুমণ্ডল, 
জননশীল (৬০6০৫৪1%০) স্রাযুমণ্ডল ও গতিজনক 

00206০1) আাযুমগ্ডল সমুহের আবেগে ইহা বিশেষ- 
ভাবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে। কিউবার! 

নামক একপ্রকার বিষের (যাহা বেড ইত্ডিয়ানের। 

তাহাদের তীরের ফলায় ব্যবহার করিত) 

প্ক্ষঘাত উৎপাদক ক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবেও 

নিভালীন বিশেষ ফলপ্রদ। পোলিও রোগ হইতে 

উদ্ভৃত মুখমণ্ডলের স্নায়ুর পক্ষাঘাত, পেশীনমূহের 

রোগ, শ্রায়ু ও মস্তিষ্কের বিরৃতিঞ্জনিত পক্ষাঘাত, 

পেরিটোনাইটিন ইত্যাদি রোগের পক্ষেও নিভালীন 

বিশেষ উপকারী । 

ইলেক্ট্রনিক রক্ত-বিশ্লেবক 

পোভিযেট বিজ্ঞান পরিষদের ইনষ্টিটিউট অব. 
বায়োফিঞ্জিক্স কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় রক্ত- 
বিশ্লেষক বস্ত্র রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিজ্ঞান্রে, 
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অন্যান্য ক্ষেত্রে এক শতীব এক্ষত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 

করিবে। 

এই দৃ্টিসহায়ক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত 

একটি টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে স্থুক্ 

পর্ধবেক্ষণের কাজ আরও সহঙজ্জসাধ্য হইবে। এই 

যন্ত্রের সাহাযো ক্ষুদ্রতম জিনিষকে ২০ হাজার গণ 

বড় করিয়া দেখা যাইবে। 

সমুদ্রের নোনাজল স্ুষ্বাু করিবার ব্যবস্য। 

ক্যালিফে পিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার 

সমুদ্রের নোনাজলকে অল্প খরচে লবণমুক্ত সুম্বাছু 

অঙ্গে পরিণত করিবার একটি নুতন পদ্ধতি আবিষ্কার 

করিয়াছেন। একটি গোলাকার চক্রের সঙ্গে 

যুক্ত কতকগুপি বালতির সাহাধ্যে সমূদ্র হইতে 

জল উখিত হয়। চক্রটি ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে বড় 

বড় বালতির তলায় উচ্চতাঁপে বাম্প প্রয়োগ করিয়া 

এঁ জলকেও বাঙ্পে পরিণত করা হয়। এই বাষ্প 

পুনরাষ জলে পরিণত হয়। 

বজপাত ঘটিয়ে ফসল বাড়ানো 

ঝড়-ঝঙ্রার সময়ে আকাশের বুকে যে বিছাতের 

ঝিলিক খেলে, প্রচণ্ড আওয়াজে বাজ পড়ে, 

মৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা বহু দিনের অক্লাস্ত চেষ্টার 

ফলে সেই বজ্র-বিছ্যৎকে বাগ মানিয়ে ফসল বাড়া- 

নোর কাজে লাগাচ্ছেন। 

দেখা গেছে, আকাশের বুকে প্রত্যেক বায 

বিহ্যৎৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের অস্সিজেন 
আর নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ 

ঘটে, আর নাইট্রোজেন অক্মাইভ গ্যাস তৈযী হয়। 

এই নাইট্রোজেন অক্মাইভ খুব ভাল সার। বৃষ্টিতে 

শোধিত হয়ে এই সার জলের সঙ্গে মাটিতে প্রবেশ 

কবে' জমিকে উর্বর করে তোলে । বিজ্ঞানীরা হিসেষ 

করে দেখেছেন, প্রতি বছর এক হেক্টার বা প্রায় 

সাড়ে সাত বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রায় দেড় টনের 

মত নাইট্রোজেন অক্াইভ সার প্রবেশ.করে। 

জান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ওর্ঘ মংখ্য। 

বজ-বুর্ির সময়ে ফসলের জমির উপরের 

আকাশেই যাতে বিদ্যুৎ চমকাঁয়, তার জন্যে সোভিয়েট 

বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। খুব সক 

ধাতব তারে লাগানো রবাঁরের বেলুন উড়িয়ে দেওয়া 

হয় তড়িতাবিষ্ মেঘের মধ্যে। এই তারের 

অপর প্রাশ্থটি আটকানো থাকে ফদলের ক্ষেতের 

উপরে । ধাতব তার দিয়ে বিছ্বাৎ প্রবাহিত হয় 

আর সেই প্রচণ্ড বৈছ্যাতিক তাপে ধাতব তারটি 

পুড়ে ধোয়ায় পরিণত হয়। এভ'বে ফসলের 

মাঠের উপরে বাজ ফেলা হয় আর বৃষ্টির সঙ্গে 

নাইট্রোজেন জমিকে উর্বর করে 

তোলে। 

অপ্মাইড 

অতি দ্রেত ছবি তুলিবার ক্যামের! 

লেনিনগ্রাডের একদল ইঞ্জিনিয়ার অতি দ্রুত- 

গতিতে ছবি তুলিতে সক্ষম একটি অভিনব 

চপচ্ছিত্র-ক্যামেরা নির্যাণ করিয়াছেন। এই 
ক্যামেরার সাহা এক সেকেগের দশ কোটি 

ভাগের এক ভাগ সময় “একসপোজীর” দিয়া নিখুত 

ছবি তোলা যায়; অর্থাৎ চলচ্চিত্র গ্রহণের কালে 

এই ক্যামেরার সাহায্যে এক সেকেখে দশ কোটি 

“শট” ছবি তোলা যায়। 

এই ক্যামেরায় সাধারণ ফিল্মের মত কটো গ্রাফিক 

প্লেট ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ছবি তুলিবার 

এই প্রচণ্ড গতিকে সম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে 

কতকগুলি ঘূর্ণামান আয্মনীর জটিল ব্যবস্থায় 
এবং পয়েন্ট বাষ্টার নামক অনেকগুলি লেন্সের 

সমম্বয়ে গঠিত একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহাষ্যে। এই 
রাষ্টার-এব সাহায্যে একটি প্রেটের উপরেই শত 

শত ছবি তোলা হয় এবং পরে আবার রাষ্টার- 

এর মারফতেই প্লেটের প্রত্যেকটি ছবিকে আলা দা- 

ভাঁবে একটি পর্দার উপরে প্রক্ষেপ করিয়া সাধারণ 

ফিল্মের উপরে উহার ছবি লওয়া হয়। এইভাবে 

ফিল্ম তুপিয়৷ সাধারণ সিনেমা প্রোজেক্টরের সাহাষো 
চিত্রটিকে পর্দার গায়ে দেখা চলে। 



এপ্রিল ১৯৫৯ ] 

অকিজেন ব্যবহার করিয়া ইস্পীত উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রস্তাব 

লিঙ্বনশায়ারের অন্তর্গত স্ব্যানথর্পের ইস্পাত 

কারখানায় ৩৫০ টনের টিল্টিং ওপেন হার্থ ফানেসে 

অক্সিজেন ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় এখন অনেক 

বেশী ইম্পাত উত্পাদন করা সম্ভব হইয়াছে। 

১৯৫০ সাল হইতে এপ্রেবি-ফডিংহামে ওপেন 

হার্থ চুল্ীগুলিতে অক্িজেন ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা 
হইতেছিল। এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়। 
এই সম্পর্কে যে সকল অস্থৃবিধা দেখা দেয়, সেই 
অস্থবিধাগুলি দূর করিবার জন্য চুলীর ডিজাইন এবং 
কাঁঠায়ো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

ইহাতে অক্সিজেন প্রয়োগ-পদ্ধতি অনেক বেশী 

কাধকরী হয়। 

প্রচলিত চুল্লী গুলি ঘণ্টায় ১০ হইতে ১২ টন 
ইস্পাত উত্পাদন করিতে পারে; কিজ্ত অক্সিজেন 

ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় এই উৎপাদনের পরিমাণ 

ঘণ্টায় ২৫ হইতে ও৫ টন হইয়াছে। 

স্ক্যানথর্প ইস্পাত কারখানায় অক্সিজেন সংক্রাস্ত 

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১১০০০১০০০ পাঁউগু ব্যয়ে 

মেখানে একটি নূতন অক্সিজেন প্র্যাণ্ট স্থাপিত 

হইয়াছে। ইহার টৈনিক অকিজেন উত্পাদনের 
পরিমাণ হইল ২০০ টন। 

প্রাচীন মূতি আবিষ্কার 

নিউ ইয়র্কের একজন তরুণ শিক্ষয়িত্রী ফাব্সের 
পেরিজিও নামক স্থানে একটি ২০ হাজার বৎসরের 

প্রাচীন ক্ষোদিত মুতি আবিষ্কার করিয়াছেন। দশ 

হাজার হইতে ৮৫ হাঁজার বৎসর পূর্বে ষে মানধ- 
জাতি পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহাদের কঞ্চালও 

এই খানেই আবিস্কৃত হইয়াছিল। 

চিকিওসাক্ষেত্রে তেজক্ঞরিয় ভেষজ 

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের 
অন্যতম সদস্য ডাঃ উইলার্ড এফ. লিবি বলেন যে, 

বিবিধ ২৫৩ 

রোগার্ত মানবেত্র চিকিৎসায় তেজক্রিয় ভেষজ ও 
পারমাণবিক বটিকাঁর ব্যাপক প্রয়োগ অপরিহার্য । 

পাঁভিউ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের আলোচনা-চক্রে বক্তৃতা 

প্রসঙ্গে তিনি উল্লিখিত মন্তব্য করেন এবং জীব- 

বিজ্ঞানের উপর পদার্থ-বিজ্ঞানের গ্রভাব সম্পর্কে 

আলোচনা করেন। 

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আরগণ জাতীয় 
গবেষণাগারে এবং রিচমগুশ্থিত ভাজিনিয়া 

মেডিক্যাল কলেজের গবেষণাগারে বিভিন্ন ভেষজের 
আইসোটোপ প্রস্তত হইতেছে । ডাঃ লিবি 

বলেন যে, ব্তমানে চিকিত্সা-বিজ্ঞানে যে সকল 

উধধাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের 
প্রত্যেকটিকেই আমরা তেজগ্রিয় করিয়া প্রস্তত 

করিতে পারি । এই সকল তেজক্ষিয় উমধ সম্ভবতঃ 

যেকোন মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে 

তাহাদের স্বাস্থ্যহানি অথবা প্রঙ্জনন-শক্তির কোন 

প্রকার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। 

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, এই সকল গবেষণাগারে 
বিভিন্ন প্রকার গাছগাছড় হইতে জৈবরাসায়নিক 
ওধধ ও অন্যান্য ভেষজ প্রস্তুতের প্রচুর সম্ভীবন! 

রহিয়াছে। রোগ-নির্য়ে এই সকল তেজক্ষিয 
ভেষজ বিশেষ সহায়ক হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে 

ইহাদের প্রয়োগ কর] হইবে এবং জীব-বিজ্ঞানীর! 

শারীরক্রিয়া সম্পর্কে ইহাদের সাহায্যে বু তথ্য 
জানিতে পারিবেন। 

স্বপ্পী বিলাস 

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত স্বপ্র সম্মেলনে নিউইয়র্ক 

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম 
লিলভারবেক বলেন, স্বপ্ন জিনিষটা কবিতার মত--- 

শব্ধের সমাবেশে যেমন কবিতার জন্ম, ঘটনার 

সমাষেশে তেমনই স্বপ্নের জন্ম হয়। পৃথিবীর 

প্রত্যেকটি লোকই ম্বপ্প দেখে। অধিকাংশ 
লোকই প্রতি রাত্রিতে তিন হইতে পাঁচবার স্বপ্ন 
দেখে; যর্দিও তাহারা জানে না ষে, তাহারা শ্বপ্ন 
দেখিয়াছে। 



২৫৪ 

বৈছাতিক যঙ্ত্রের দ্বার] পরীক্ষা করিয়া! দেখা 

গিয়াছে যে, ঘুম যখন গাঁ থাকে না, তখন চক্ষুও 

খ্বির থাকিতে চাহে না। নিঃশ্বাদ-প্রশ্বান ৪ শিরার 

স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠে। বুঝিতে হইবে 

নিদ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে একটা কিছু আলোড়ন 

চলিতেছে । আলোড়নের সংবাদ তিনি বাঁখেন 

নাস্পহয়তো। নিজ্রবসানে তা স্মরণ করিতে ৪ 

পারেন ন।। 

মহা ক।শে ম্ৃত্তিকার অভিশাপ 

সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাডেমীর প্রেলিডেণ্ট 

অধ্যাপক নেসমিয়ানোভ মহাকাশ গব্ষেণার ফলাঁল 

ঘোষণ। করিয়া বলেন, পৃথিবীতে কোন পারমাণবিক 

বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে পারুমাণবিক ভন্মরাশি 

মহাকাশকেও কলুমিত করিয়া তুলিতে পারে । 

তিনি বলেন, পৃথিবীর নিকটে দুইটি 'অত্যধিক 

তেজছ্ছিয় শুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলি পারমীণবিক 
ভন্মরাশি দ্বার! পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। 

একটি স্তর তিন নম্বর স্পটুনিক ও মহাঁকাশ- 

রকেটের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই স্তরটি 

পৃথিবীর ব্যালাধের দশ গুণ দূরত্ব ব্যাপিমা বিরাজ 

করিতেছে । পৃথিবীর চতুদিক জুড়িয়া যে 

জ্যোতির্নগুল রহিয়াছে তাহা বিপুল শক্তিসম্পন্ন 
ইলেকট্রনের দ্বারাই হ্যটি হইয়াছে । এই সকল 

ইলেকট্রনপুঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুতে 
পৃথিবীর দিকে নামিয়া গিয়াছে। 

ছিতীয় ও অধিকতর তীব্র স্তরটি আরম্ভ হইয়াছে 

আনুমানিক ৬২৫ মাইল উধ্র” হইতে। পশ্চিম 
গোলার্ধে উহা মাত্র ৩২৫ মাইল উধ্র্” রহিয়াছে। 

অধ্যাপক নেসমিয়ানোভ 

জাগতিক সাহাযো যে সর্বাধিক 

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্ষারটি সম্ভব হইয়াছে তাহা 
হইতেছে এই ষে, আয়নমণ্ডলের বাহিরে পৃথিবীর 

ব্যাসাধের তিন-চার গুণ দুরে ইলেকট্রনের প্রবাহ 

বলেন, মহা- 

রকেটের 

জ্ঞান গবিজ্ঞান [ ১২শ বর্ণ, ৪র্ঘ সংখ্যা 

রহিয়াছে । এই আবিষ্কারের ফলে চৌস্বক ঝঞ্ধা ও 

মেরুজ্যোতির রহস্য উদঘাটন সম্ভব হইবে। 

বোর্ণিওর আদিম নরমুণ্ড শিকারী জ।ভি 

বৈজ্ঞানিকেরা বোণিওর গভীর জঙ্গলসমূহে নরমুণ্ড 

শিকারীর একটি আদিম জাতির মধ্যে গব্েণা ও 

অন্ুসন্ধান-কাঁধ চালাইতেছেন। এই আদিম জান্তি 

ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । এই জাতির নাম 

নুরুটস জাতি। প্রস্থর যুগের এই আদিম জাতি 
বিষাক্ত তীর দিয়া নরহত্যা করিত। এখনও 

তাহারা নরহত্যার অভিযানে বাহির হয় কিনা, 
তাহা জানা যায় নাই। 

মালয় বিশ্ববিষ্ঞালযের সোস্যাল 

বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রলয়েড 

সরপ্রথম উহাদের সঙ্গে বাস করেন। 

মেডিসিন 

ডেভিসই 

৮৭ ঘণ্টায় বিশ্ব পরিক্রম। 

১লা এপ্রিল হইতে বুটিশ ওভাঁরসিজ এয়ার- 
ওয়েজ কর্পোরেশন পৃথিবী বেষ্টনকারী জেট বিমান 

সাভিসের প্রবর্তন করিয়াছেন । 

এখন হইতে বি. ও. এ. সি-র একখানি বুটানিয়া 
বিমান লগ্ন বিমান ঘাটি হইতে যাত্রা সুরু করিয়া 
আটলার্টিক পার হইয়া মাঁকন যুক্তরাষ্টে 
পৌছিবে এবং তৎপরে সেখান হইতে গ্রশাস্ত 

মহাসাগর অতিক্রম করিয়া টোকিও ও হংকং-এ 
উপস্থিত হইবে। 

টোকিও হইতে আবার একখানি বিমান 
( কমেট-৪ ) ব্রহ্মদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য 

ও ইউরোপ ঘুরিয়া লগ্নে আসিয়া! পৌছিবে। 
বর্তমান সময়স্থচী অনুযায়ী লণ্ডন হইতে ধাত্রা 

স্থরু করিয়! সার! পৃথিবী ঘুরিয়া (২৫৭০ মাইল) 
পুনরায় লগ্ডনে আপিয়া পৌছাইতে মাত্র ৮৬ ঘণ্টা 
৫» মিনিট সময় লাগিবে। কয়েকমাস পরে এই 
সময আরও কমিয় মাত্র ৮ ঘন্টায় ফাড়াইবে। 

নৃতন সীভিসটি অনেক দিক দিয়া প্রথমত্তের 



এপ্রিল, ১৯৫৯ ] 

গৌরব অজন করিয়াছে । বুটিশ বিমান কোম্পানী 
কতৃক ইহাই প্রথম পৃথিবী বেষ্টনকারী জেট 

সাভিসের প্রবর্তন । 

স্বয়ংক্রিয় লৌহখনি 

ক্রিভয়-রোগ অববাহিকার নিকটে একটি অতি 

বৃহৎ আকরিক লৌহের খনিকে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় 
করিবার কাজ স্থরু করা হইয়াছে। ইহাই হইবে 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্বয়ংচালিত লৌহখনি। 
এখানকার আকরিক লৌহ উত্তোলনের সমস্ত কাজ 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হইবে। এই বিরাঁট 
থনি হইতে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ টন আকরিক 

লৌহ উত্তোলিত হইবে । 

ক্যামেরুন পর্বতে অগ্ুৎপত্তি 

লাগোস (নাইজিরিয়া )--ক্যামেকন পরতের 
সাড়ে তেরে! হাজার ফুট উচ্চ আগ্নেয়গিরি 
হইতে প্রচণ্ড বেগে গলিত লাভা নামিয়া 
আমিতেছে। উদ্িগ্র গ্রামবাসীরা একবার সর্জ্ঞ 
যাছুবিদের নিকট ছুটিয়া যাইতেছে, আবার ক্রুদ্ধ 
দেবতাকে শাস্থ করিবার জন্য লাভান্ত্রোতের কাছে 
পশুবলি দিতেছে । 

ত্রিশ ফুট পুরু এবং ১০০ গজ প্রশস্ত গলিত 

লাভার ছুইটি স্রোত পর্বত-উপত্যকাঁর উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া! দ্িগন্ত-বিস্তুত অরণ্য ও শস্য- 
ক্ষেত্রকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া আগাইয়া 
আমিতেছে। পূর্বে যেখানে ছিল শীর্ণকায় স্মেহময়ী 
নদী, এখন সেখানে ছুইটি শীর্ণর্খো ছাড়া 
আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। উপত্যকার 
অতিকায় পাঁষাঁণ স্তপকে. বিদীর্ণ করিয়া অগ্রিশিখা 

আগাইয়া আসিতেছে । 

বিবিধ ২৫৫ 

বিজ্ঞানীর স্বর 

বুটেনের একজন সহ ৫* জন মহাশৃন্য বিশেষজ্ঞ 

যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে বলা 

হইয়াছে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই মাম 
মহাশূন্যে এক বিরাট ষ্টেশন নির্মাণ করিতে 
পারিবে । বিষুব রেখাঞ্চল হইতে ইহার বিভিন্ন অংশ 

সমূহ আকাশে প্রেরণ করা হইবে এবং মহাশুন্তেই 
সেইগুলিকে টানিয়া একত্রিত কর! হইবে। 

তাহা ছাড়] মন্ুয্ব-চীলিত সরবরাহ এবং বক্ষণা- 

বেক্ষণকারী মহাশৃন্ত-যানগুলি বিমুবরেখা হইতে 
প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহগুলিতে আসা-যাওয়া করিবে। 

দশ বখ্সবের মধ্যেই আস্তর্জাতিক টেলিডিসন 
প্রচারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া বৃটিশ আস্তগ্রহ 
সমিতির আর্থার ক্লার্ক যনে করেন। উপগ্রহগুপি 

হইতে অনুষ্ঠানগুলি বীলে করা হইবে। 

নিয়ে অন্তান্তয বিশেষজ্ঞদের মতামত দেওয়া 

হইল-- 
মানুষ সালে প্রথম চক্রে পদার্পণ 

করিবে। তাহার কিছু পরেই মানুষ মঙ্গল ও শ্রত্র- 
গ্রহে যাইতে পারিবে। 

৪০ বৎসরের মধ্যেই মানুষ হয়তো ঘণ্টায় ৬৭ 
কোটি মাইল বেগে গমনাগমন করিতে পারিবে। 
২০০০ সালের পৃবেই আন্তর্মহাদেশীয় রকেটে ডাক 
চলাচল করিবে। 

উপগ্রহপ্তলি পৃথিবীর যে কোন স্থানের 
আবহাওয়া ও ঝড়ের সঙ্কেত দিবে। 

মৃতু/রশ্মি দ্বারা কয়েক শত মাইল দূর হইতেই 
উড়ন্ত জিনিষকে ধর্ংম করা যাইবে। 

কেবলমাত্র একজন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, 
মানুষ ১৯৫৯ সালেই মহাশুন্তে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করিবে এবং সে হইবে একজন রুশ | 

১৯৬৯ 



ন্বিভভ্তক্ত্ি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 

এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 

চতুর্থ বাঁধষিক প্রতিযোগিত। আহ্বান করা যাইতেছে । বিজ্ঞানের নিয্নলিখিত শাখা ছুইটির 
অন্তর্গত ঘে কোন বিষ্য়বন্ত্র অবলম্বন করিয়া! সহজ ভাষায় জটিলতা-বঞ্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ 
পাঠাইতে হইবে 2 

(ক) জড়-বিজ্ঞান (121)95158] 9০161)06) 

রসায়ন, পদার্থবিগ্া, গণিত, জ্যোতিধিজ্ঞান, ধাভুবিজ্ঞান ইত্যাদি । 
(খ) কীব-বিজ্ঞান (13191981081 90161)06) 

উদ্িদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি । 
উত্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখক- 

গণের প্রত্যেককে ৫০৯ (পঞ্চাশ ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উভয় শাখায় মোট 
পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাঞ্চণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্ধাচিত 
পরীক্ষকমগ্ডলীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত 
কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ 
যথাসময়ে তাহ! জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার 
ফলাফল বাক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম 
আগামী জুন '৫৯ মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপিত হইবে । 

আগামী ৩০শে এপ্রিল ১৫৯ তারিখের মৃধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্ধালয়ে 
(কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । ২৯৪২।১, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ফেডারেশন 
হল। কলিকাতা-৯ ) পৌছান চাই। প্রবন্ধ কালি দিয়! কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার 
হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে--প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা চাইনিজ ইচ্ছে, 
আকা ভাল ছবি হওয়। দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাঁতে-লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ 
(১৩৮৮) ৮ (আট) পুষ্ঠার অধিক বা (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয় 
প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না-প্রথক কাগজে লেখকের পূর্ণ নাম ও 
ঠিকানা দিতে হইবে । প্রবন্ধের শীষে প্রতিযোগিতার জন্য এই কথাটি লিখিতে হইবে । 

কর্মমচিব, 

রর বঙগায় বিজ্ঞান পরিষদ 
সম্পাদক-_ স্রীশগোপালচজ্্র ভট্টাচার্য 

ইদেবেভ্রলাথ বিশ্বাস কত ক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুললচজ্ম রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা। লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃক মুক্তিত 



নম 

৫ম , ১৯৫৯ 

ঠ বিউ 
 পরমমংখযা 

স্াশি ১২০পশোস্পাা শি শিশির পজ্পাশ পপি তি শশী ও সপাস্পিপাাশাশিশশিটিপিপাসপিপ পলা পাশ পিস পক 

আরথাইটিলের চিকিৎসা 
প্রীঅমিয়কুমীর মজুমদার 

বর্তমান কালের জটিল রোগপমূহের মধ্যে 

আরখণইটিপ অন্ততম। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা 
ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এই রোগের প্রতীকার 
সম্তব। অনেক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, কিন্ত 

কোন্টি কোন্ রোগীর পঙ্গে কাধকরী হবে, তা 

স্থির করা একমাঁর অভিজ্ঞ চিকিৎঘকের পক্ষেই 
সম্তব। 

প্রকৃত প্রস্তাবে আরথ।ইটিন রোগ উপশমের 
জন্যে তেমন কোন বিস্মপনকর ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত 

হয় নি। কিছুদিন আগেও কর্টিসোন এবং এ. পি, 

টি. এইচ.--এই ছুটি ওসুধকে আরথাইটিন রোগের 
মোক্ষম ওষুধ বলে মনে করা হতো। কিন্ত 

সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ক্রমশ: শিথিল হয়ে আলছে। 
এ. পি. টি, এইচ. আজকাল খুব কম ব্যবহৃত হয়; 

হতো কিছুদিনের মধ্যে কর্টিপোনের ব্যবহারও বন্ধ 

হয়ে যাঁবে। 
আরথণইটিন রোগে ছুটি বিভিন্ন শ্রেণীর ওষুধের 

ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এক শ্রেণীর ওষুধ ব্যবস্থাপত্র 

ছাড়াও পাওয়া যায়, অন্ত শ্রেণীর ওষুধ কেবলমাত্র 

চিকিত্সকের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে কিনতে পারা 

যাম্স। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যে সব ওষুধ 

পাওয়া যায়, তার মধধ্য প্রথমেই আযসপিরিনের 
নাম করা যেতে পারে। 

যে শ্রেণীর ওযুধ চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত 

ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কিনতে পাওয়া যায় না, তার 

মধ্যে প্রথমেই হর্মোনের নাম করা যায়। এই 
শ্রেণীর ওষুধ কেবল মাত্র গট বা অস্থি-সন্ধির বস্ত্রণ। 
উপশম করে না, উপরস্ত ফুল ও আক্রান্ত স্থানের 

রোগ-নিরাময়ে সাহাষ্য করে। এই শ্রেণীর ওষুধ 

আরখথাইটিস রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
পারে বলে অনেকের ধারণা আছে। কিন্তু এটাও 

গবেষণালব সিদ্ধান্ত নয়। 

আরথ,ইটিদ রোগে ব্যবহৃত ওষুধের বিবরণ 
জানবার আগে প্রত্যেকটি ওষুধ প্রতিদিন কি 

পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, তার একটা মোটামুটি 

হিসাব সবারই জানা প্রম়োজন। ২৮৪ জন 
আঁরথাইটিস বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে ১৩৭০৩ 
আরথাইটিস রোগীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
ওষুধের পরিমাণ সম্বন্ধে নিয়োক্ত দিদ্ধান্তে পৌছানো 
সম্ভব হয়েছে 



২৫৮ 

আসপিরিন ৮*% 

্বর্ঘটিত ওষুধ বা গোল্ড স্ট ২৮% 
হাইড্রোক্্টিসোন ২১% 
প্রেডনিসোলোন ২১% 

কর্টিসোন ১৯ 

প্রেডনিসোন ১৯% 

ফিনাইল বুটাজোন ১৩%, 
এ. সি, টি, এস, ৩% 

এবার প্রত্যেকটি «ষুধের কার্ধকান্রিতা সঙ্বদ্ধে 
সংক্ষিধভাবে আলোচনা করা হচ্ছে । 

আপপিবিন-আযাসপিরিন েবলমাহ গাটের 

ব্যথ। বা যস্রণ। কমায় না, কোন এক বিশেষ অরণীল 

আরখা ইটিসের প্রাথমিক অবস্থায় এই €নুপ ব্যবস্বত 
হলে রোগ উপশমে সাহাযা করে। কিন্ত আস- 

পিরিনের দোষ হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্ধস্ত ব্যবহার 

করা হয় ততদিন পরধন্ত রোগের উপসর্গাদি 

প্রশমিত থাকে; কিন্ত বন্ধ করলেই রোগের পুরনো 

উপনর্গ আবার ফিরে আগণে। রাত্রি বেলায় এবং 

খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠবার সময় গাটের 

ব্যথ! বাড়ে, সব জায়গা! শক্ত হয়ে গেছে বলে 

মনে হয়। এ সমন্ম আসপিরিন খেলে সফল 

পাওয়া যায়। 

আযসপিরিন নির্ভয়ে খাওয়া চলে। দিনে 

নিদিষ্ট মময় অস্তর ছু'বার দুটি আমপিরিনের বড়ি 

খেলেই যথেষ্ট । অনেক সময় রাত-দিনে ১৪ 

থেকে ১৬টি পর্যস্ত ঝড়ি খাওয়া ষেতে পারে। দীর্ঘ 

দিন ধরে আসপিরিনের ঝড় খেলেও তেমন কোন 

খারাপ উপনর্গ দেখা যায় না। হয়তো পাচশ” জন 

রোগীর মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মাতম বিপদীত ফল 

পাওয়া যেতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে 

বিশেষভাবে পরীক্ষা করে আসপিরিনের মাত্র 
নির্দিই করে দেওয়া হয়। 

গোল্ড ষণ্ট--প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এক 

বিশেষ শ্রেণীর আরথাইটিসের €0:1921178 
£১000105 ) চিকিৎসায় দ্বর্ণঘটিত ওষুধ ব্যবত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞা [ ১২শব্র্ধ, ৫ম সংখ্যা 

হয়ে আনছে । ন্বণ্ঘটিত €ধুধ ইনজেকশন দেবার 

পর মুপটি দেহের তন্ধর মধ্যে জমা হতে 

অনেকে মনে করেন বে, গোল্ড সন্ট দেহ- 

কোষের মধ্য রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় 

হণকরে। তি তিন জন রোগীর মধ্যে 

«ই ৪৫ ব্যবহারে সুফল লাভ কবে । স্ব্ন- 

টিত তন বোগের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগ 

উপশম করে। মাঝথানে কিছুদিন স্বর্ণঘটিত ওষুধের 

নাম ত্রান পেয়েছিল, কিন্ত হর্যোনের ক্রমাগত 

ব্যর্থতার ফলে এব স্পা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। 

আপুনিক পদছতিতে এই তধপ ব্যবহারে দেহে এব 

কথকগী মত] দীর্ঘদিন অটট থাকে। 

পূবে এই ওদধ কেক মপ্যাহহএমন কি কয়েক 

মাস থরে হনজেকণন রোগের 

আক্রমণ গ্রতিরুদ হওয়ার অবস্থার এলেই ইনজেকসন 

বন্ধ করা হতো । ওয়ধর কাধকপী ক্ষমতাও কয়েক 

ব্ছণ পধন্ত স্থাগী আবার পেোগাক্রমণ 

হুর হলে ইন্জেকপন দেওয়। আর্ত করতে হতো। 

বর্তমানে পুবৌক্ত প্রথায় ইনজেকমন বন্ধ পা করে 

ছুই বাতিন সপ্তাহ অন্তর একটি ইনজেকসন বেশ 

কিছু দিন ধরে দেওদা হয়। ফলে দীর্ঘদিন এই 

রোগের আক্রমণের কৌন আশঙ্কা থাকে না। 

ক্রিপন্ড আরথইটিসের প্রথম অবস্থায় ব্বর্ণঘটিত 

ওযুধ ব্যবহারে স্ৃফল পাওয়া যাঁয়। ইনজেকসন 

ছাঁড়া অন্য কোন ভাবে ওষুধ ব্যবহার করলে 

কাধকরী হয় না। এই ওধুধ ব্যবহার করবার পর 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর কার্ধক্ষমতা উপলব্ধি করা 

যায় না। 

বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্যে অনেক 

সময় দু'মাস পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হয়। অনেক 

সময় এই ওষুধ ইনজেকসন দেবার পর অস্থি-র সন্ধি- 

স্থলে যন্ত্রণ| বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যন্ত্রণা খুবই কম সময় 

স্থায়ী হয়। কোনরূপ পর্যবেক্ষণ না কবেই অনেকে 

এই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে দেন। ক.নও 
কখনও এই ইনজেকপন দেবার পর নানা অবাঞ্ছিত 

থাকে । 

দেও] হতে 

হতে] 



মেঃ ১৯৫৯] 

উপসর্গ দেখ! যেতে পারে। তখন অবস্থা বুঝে 

ওধুধের মাত্রা হাস করে দেওয়া দরকার। 

হর্যোন- হর্যোনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হলেও 

আরথাইটিসে আক্রান্ত স্থান রোগমুক্ত করবার 

জন্যে হর্মেন খুব ভালভাবে কাক করে। বিশেষ 

কয়েক শ্রেণীর আরথইটিসের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় 
হর্মোন অদ্ভুতভাবে কাজ করে। এই হরমোনের 

মদ কর্টিদোনের নাম উল্লেখষোৌগা । আমাদের 

দেহের ছুটি কিড নীর অগ্রভাগে একটি করে গ্রন্থি 

থাকে। এর নাম আযাডরিন্যাল গ্রন্থি। আযাড়িন্তাল 

গ্রন্থি থেকে স্বতঃই কটিদোন নামক হর্মোন নিঃস্থত 

হয়। 

চিকিৎসকেরা ঘে কর্টিলোনের ব্যবস্থ। দেন 

তা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। মুল কর্টিসোন 
থেকে নানা ধরণের ওমূধ তৈরী করা হয়। এই 
ওধুধগুলির উপকারিতা মূল হর্মোনের মত অথচ 

ক্ষতিকারক নয়। ক্টমোনের কাধকারিতা দেখে 

এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, সব রকম 

আরথাইটিন রোগে এর প্রয়োগে অব্যর্থ ফল 

পাওয়া যাবে। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তা হয় না। 

কটপোন পরিবারের ছুটি নতুন ওযুধ পাওয়। 

গেছে। এদের নাম প্রেডনিপোন ও গ্রেডনি- 

সোলন। ছুটি ওযুধই কটিনোন থেকে ভাল। 
কারণ এদের কার্ধকরী ক্ষমতা বেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। 

সর্বোপরি এদেরু বিষক্রিয়া খুবই কম। কিভাবে 

হর্মোন আমাদের দেহে কাজ করে তা সঠিকভাবে 
জানাযায় নি। কর্টিসোন ব্যবহার করবার পর 

ওঘুধটি দেহের সংযোদ্রক তস্থর মধ্যে গিয়ে রোগের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করে। আরথণইটিসের 
উৎস হলো! সংযোজক তন্ত। মন্তিষ্ষের নিমনদেশে 

অবস্থিত পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে এ. সি. টি. এইচ, 
নিঃস্থুত হয় এবং আযাদরিন্তাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত 

করে" সেখানে৪ হর্মোনের নিঃসরণ ঘটায়। এই 
হর্মোন প্রযম্নোগে খুবই সুফল পাওয়া গেছে; সে 

জন্যে বিজ্ঞানীর! মনে করেন ষে, বোগগ্রস্ত নংযোজক 

আরথ্)ইটিসের চিকিওস! রি 

তন্তর মধ্যে হর্মোন কোন অজ্ঞাত রালায়নিক 

পরিবর্তন ঘটায় । 

কর্টিসৌনের বিস্ময়কর কার্ষকারিতা দেখে 

প্রথমে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, আ্যাড়িস্তাল 

গ্রন্থি বোগগ্রস্ত হলে অধবা হর্মোন নিঃসরণে ঘাটতি 

পড়লেই আরথাইটিসের আক্রমণ হয়। কিন্তু এ 
ধারণ কিছু দিনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে । 

কারণ এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের আাড়িম্থাল 

গ্রন্থি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সুস্থ ও সতেজ থাকে। 

পূর্বে কর্টিনোন ইনজেকসনে ওষুধের প্রাথমিক 
মাত্রা খুব বেশী দেওয়া হতো।। অস্থি-সন্ধিতে যন্ত্রণা» 

ফুলা বা কাঠিন্যের মাত্রা হান পেলেই কর্টিসোনের 
মাত্রা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হতো!। নানা 

পরীক্ষা-নিবীক্ষীর পর বর্তমানে চিকিৎসকের পক্ষে 

হর্মোনঘটিত ওযুধের নানতম মাত্রা নির্দিষ্ট করে 

দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিমিত মাতায় ওষুধ প্রয়োগে 
কোন নতুন উপসর্গ দেখা যায় না। 

অধিক পরিমাণে হর্মে!ন প্রয়োগের ফলে নানা 

উপসর্গ দেখা দেয়। পেপটিক আলসার, দেহের 

হাড় দুর্বল হওয়1, মানমিক অবস্থার পরিবর্তন, 

মান্মিক অবসাদ, বহুমুত্র প্রভৃতি বোগের লক্ষণ 
দেখা দিতে পারে । অনেকের দেহে লবণ এবং 

জল ক্রমাগত সঞ্চিত হতে থাকে । ফক্্ারোগ থেকে 

আরোগ্য লাভের পর অতিরিক্ত মাত্রায় হর্মোন- 

ঘটিত ওষুধ ব্যবহারে আবার এ রোগের আক্রমণ 
হতে পারে। 

এছাড়া আরও ছো'টধাটে| উপনর্গ দেখা দেয়। 

মুখ ও দেহের সর্বত্র মেদ বৃদ্ধি হয় এবং ওজন বাড়ে। 

স্্রীলৌকের দেহের নানাস্থানে অন্বাভাবিকভাবে 

লোম গজাতে থাকে এবং আরও নানাবিধ বৈলক্ষণ; 

দেখা দেয়। হর্মোনের মাত্রা হান করলেই এই 

ধরণের ছোটখাটে। উপসর্গ দূর করা যায়। 

ফিনাইল বুটাজোন--কর্টিসোনের মত ফিনাইল 

বুটাজোন ক্রিপিলিং আরথাইটিম রোগে ব্যবহার 
করা হয়। ধিনাইল বুটাঞজোন হরমোন নক্ন, একটি 



কুট 

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ মাস্্। কর্টিনোন এবং 
এ. পি, টি, এইচ-এর ম্থনাম ধশন সর্ব প্রগারিত, 

তথন ফিনাইগ বুটাঙ্গোন প্রথম তরী হম়। তার 

ফলে এটা পূর্বোক ছুটি হর্ষোনের মত স্থনাম বা 

ছুনণাম কোনটিরই অংখভাগী হয়নি। যখন কর্টিসোন 

এবং এ, পি. টি, এইচ-এর ম্থনীম ধীরে ধীরে হাস 

পেতে লাগলো, তখনই চিকিৎসকেরা প্রথম ফিনাইল 

বুটাঞ্জোন সম্পর্কে অবহিত হন। তারপর চার 

পাঁচ বছর বিশেষজ্ঞের হাসপাতালে আরথইটিন 

রোগীদের উপর ফিনাইল বুটাজোন ব্যবহার করে 
তার কার্ধকারিতা সম্পর্কে দঠিক অবঠিত হন। 

অন্যান ওষুধ থেকে ফিনাইল বুটাজোনের 

হর্মক্ষমতা কোন অংশে কম নয় এবং এই ওয় 

প্রয়োগে যাদের কোন বিপরীত উপসর্গ দেখা দেয় 

না, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ হুফল পাছা ঘায়। 
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পরীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে যে, এই 
ওদুধ প্রাথমিক অবস্থায় যে কোঁন যন্ত্রণা উপশম 
করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে কিনাইল 

বুটাজোন হযোন নঘ্বু। কাজেই এর কার্ষকাঁরিতা 
বিস্মহকর বলেই মনে হয়| এই ওমুধ ব্যবহারের 

২৪ ঘণ্টার মপ্যে অহ্-সন্ধি বা গটের কাঠিন্ 

ক্রমশই কমতে থাকে । কয়েক দিনের মধো 

ঘলা কমে যায় এবং যগ্জুণা একেবারেই থাকে না। 

দীর্ঘদিনের রোগী অথবা যাদের হ্বৎপিগড বা 

কিডজীর অন্য আছে তাদের কোন মতেই এই 
€পপ ব্যবহার করা উচিত নয়। আরথ।ইটিস- 
বিশেষজ্ঞদের কোন এপধ নিয়ে রুটিন অনুসারে 

চিকিংসা চালানো উঠিত। বিভিন্ন ওধুধ রোগীর 

উপর গুয়োগ করে কোন্টি রোগীর পক্ষে কাঁধকগী 

হবে, তা জান] শবাগ্রে হয়োছজন। 

যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞা্ীরা হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে শান্তিপূর্ন কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত গব্ষেণায় 
খুব সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। নিউ মেক্সিকোর লস্ আলামোস পায়েটিফি ক লেবরেটরীতে 
থার্মোনিউক্রিয়ার শক্তিবিষয়ক গবেষণার জন্যে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে (ছবিতে দেখা যাচ্ছে )। 
ষন্ত্রটর নাম কলম্বাস-২। "পিঞ্ক এফেকইট” নামে অভিহিত তড়িৎচুষ্বকীয় ঘটনা সম্পর্কে 

বিশেষভাবে গবেধণার জন্যেই যন্ত্রট নিগিত হয়েছে। 



চিকিৎসায় রসায়ন 
গ্ক্ষিতীশচক্্র সেন 

মানুষ যখন গাহগাছড়া, তার বশ ও ছাল 

রোগ নিবৃত্তির জন্যে নিফ্কোগ করতে শিখলো, 

তখন থেকেই রসায়ন ও চিকিৎপা-ব্দ্যার যোগ 

সাধিত হলো । এভাবে চললো পঞ্চদশ শতীব্দী 

পযন্ত । পঞ্চরশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ 

শতান্দীর প্রারস্তে স্থইজারল্যাগ্ডের অধিবাপী ভাঃ 

পারাসেল্নান এক্ষেত্রে মোড় ফেগালেন। গাছ- 

গাহড়া ব্যবহার নাকরে তিনি কেবল খশিজ পদার্থ 

থেকে ওযুধ আবিষ্ষার করেন। এথেকেই সান 
ও চিকিতপা-পিগ্ভার যোগ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে 

উঠলো । তারপর তিন শতাব্দী পযন্ত রঙ্গাগনবিদেরা 

এ ব্যিয়ে আরও সহায়তা করেন। উনবিংশ 

শতাব্দীর মধ্য ভাগে পল এরলিকেন্র গব্ষেণা বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । তিনি ইাইপান রেড মূলক অতি 

নিদ্ধার ওধুধ আবিষ্কার করেন। তার সবচেয়ে 

উল্লেখযোগ্য আবক্কার হলো শ্যালভারসন-উপ- 

দংশের ওযুধ । 

এরপর প্রথম মহানুদ্ধ পযন্ত রসায়নখিদের 

অবদান উল্লেখযোগ্য নম়। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টানদের 

ভ্বলাই মাসে ক্যানাডার বিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রেডারিক 

জি. ব্যাটিং কতৃক বহুমূত্র রোগের ওয়ধ ইনম্থপ্নি 
আক্ষ্কিত হওয়ার ফলে রুসায়নবিদের] অন্ুপ্রেরণ। 

লাভ করেন। তারা এররপ উৎসাহে গবেষণা করতে 

হুক করেন যে, প্রায় বছর দশেকের মধ্যেই আশ্চর্য 

বিস্ময়কর ফল পেতে লাগলেন। এরপর ধমুধের 

নব্ধুগের স্থচনা হলো। ১৯৩০ খুষ্টাব্বের মাঝামাঝি 

সর্বপ্রথম বিম্ময়কর সালফা ওধুধসমূহ আবিষ্কৃত 
হয়। তারপর থেকে এত অদছুত ফলপ্রদ ওষুধ 

আবিষ্কিত হতে ল[গলো যে, চিকিৎসকদের রোগ 

প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল। 

সালফা ওষুধ গুলির মধে সাঁলফানিলামাইডেরই 
প্রথম সন্ধান পাওয়া যাঁয়। জার্মেনীর রং ও 

রাঁপায়নিক পদার্থের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আই, গ্গি. 

ফাঁরবেনের গব্ষণাগারেই এ সঞ্দ্ধে কাম সুরু 

হয়। আলকাতবা থেকে নানাপগ্রকার রং সংশ্সেষণ 

করবার কাঁজে এই কারখানাটির বিশেষ প্রণিদ্ধি 

ছিল। রমায়নবিদের! পরীক্ষার পর রংগুলি গুদামে 

রেখে দিতেন এবং এ বিষয়ে আর কোন খবর 

রাখতেন না। পঁচিশ বছর পরে এই গুদাম ঘর 
থেকেই অতি মুগ্যবান রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল। 

১৯৩০ খুষ্টান্দে ফাঁরবেন ইনটিটিউট অব এক্সপেরি- 

মেন্টাল প্যাথোলজির ডিরেক্টর ডাঃ গারহার্ড 

ডোম্যাগ গুদামের কতকগুলি রং পরীক্ষা কর- 

ছিলেন, তাদের জীবাণু ধ্বংস করবার যোগ্যতা 

শির্য় করবার জন্তে। তিন বছর পরে তিনি এবং 

তার সহকর্মীরা সন্ধান পেলেন যে, একটি বিশেষ 

লাল রং হ'ছুরের দেহাভ্যন্তরস্থ ট্রেপটোকক্কাস 

জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং 

তাতে কোন অনিষ্ঠকর প্রতিক্রিয়া হয় না। তিনি 

এই পদাথটির নাম দেন প্রপ্টোপিল। তখনও 

মাগ্তষের উপর এর ফল পরীক্ষা করা হয় নি। 

ভাগ্যের এমনই পরিহাঁন, এই রঞক পদার্থের প্রথম 

পরীক্ষা হয় তারই ছোট মেয়ের উপর। মেয়েটির 
রোগ সংক্রমণ হয়েছিল স্থচের খোচায়। অল্প লময়ের 
মধ্যেই জীবনাশঙ্ক1! দেখ। দেয়। চিকিৎমকের 

মথালাধ্য চেষ্ট। সত্বেও অবস্থা হলো! নৈরাশ্যঙ্জনক | 

তখন হঠাৎ ডাঃ ডোম্যাগের লাল রগুক পদাথটির 

ইপ্রুরের উপর আশ্চর্য কার্ধকারিতার কথা স্মরণ 
হলো। তার মনে হলো যে, মান্ষের উপরও এই 
পদার্থ টির সফল পাওয়া যেতে পারে। রঙের 



২৬২ 

গুঁড়ার একমাত্র তিনি মেয়েকে খেতে দিলেন। 

অদ্ভুত ফল দেখা গেল। জর কমে গেল, 

সংক্রমিত ব্যাধি উপশমিত হলে! এবং মেয়েটি 

পুনধায স্বাস্থ্য ফিরে পেল। তারা যদি প্রণ্টোসিল 

তৈরীর ব্যবস্থা] করতে লাগলেন) কিন্তু তথনও 

জানতেন না যে, রঞক পদার্থটির ভিতরে 

কোন্ দ্রব্যটির আরোগ্য করবার ক্ষমতা রয়েছে 

পরে প্যারিসের পাস্তর ইনস্িটিউটের ছু'জন ফণাশী 

রসাম়নবিদ আবির করেন যে, রঙের ভিতরে 

মালফ'নিলামাইড-ই এই পোগ শ্রতীকারেণ জন্তযে 

দায়ী । টনপিলের প্রদাহ) কঠের প্রদাহ, পিপপ, 

রক্তদৃষ্টি, নিউমোনিয়া প্রভূত খোগে এই ওধুধ 

গ্রযোজা। 

যখই ব্যপহারের পর চিকিৎসকের, 

€ষুধগুলির অনিষ্টকর গতিগ্িয়। পগ করলেন। 

এব ওযুর প্রয়োগে চ্গোগ দখা দেছ এ জর হয় 

এবং বুকে লোহিত ও শ্বেত-উভদ্ুবিধ কোষেরই 

ক্ষতি সাধিত হয়। সাঁলঘানিলামাইডের ব্যাহার 

আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এট অণীর 

অন্যা্ত ওমুধ হলো - সাঈফাপিগিডিন, পাসবাখিয়া, 

জোল, লীলফাডিয়াজিন, সালফাপ্ুদানিডিন, সালফণা- 

মেরাঞ্জিন এবং সাপফামেথংজিন। রসায়নের 

স।লফা গোঠার আরও উন্নতি সাধনের জন্ে গত্ষেণা! 

করছেন। কয়েক শ্রেণীর জীবানু সালফ1 ওষুধ গুল্রি 

আরোগয করশীর ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে পারে-- 

এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। 
খিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উদ্দীপক আ।টি হায়োটি ব- 

সমূহের সন্ধান পাওয়ার যলে সালফ। গবেধণ| 

অনেক কমে যায়। বর্তমানে বলায়নাবিদেরা এই 

অতাতুত ওযুধনযূহের উন্নতির জন্যে মনৌনিবেশ 

করেছেন। জীবাণুই আযার্টিবা্জোটিক দ্রব্যগুলি 

উৎপাদন করে। এই ভ্ত্রব্যগুলি অন্থান্ত অনিষ্টকর 

জীবা]ু ধংস করতে পারে; কাছেই মানুষের শরীরে 

এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পাবে। এই 

বানায় নক প্রব্যগুলিকে ওষযুধরূপে ব্যবহার করে 

সালফ] 

ভাল ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

বিজ্ঞানীরা চিকিংসা-দ্গতে যুগাস্তর এনেছেন। 

আযন্টিব!য়োটিক ওযুধগুলির সাহায্যে চিকিৎসকেরা 

এখন প্রায় সব সংক্রামক রোগের গুতিরোধ ও 

উপশম করতে পারেন_অবশ্ কয়েকটি বিশেষ রোগ 
ব্যরেকে; তেমন -সদি, পোলিওমারলাইটিস, 

ম)লেপরিয়া গুভ়তি। 

১৯২৮ এষ্ঠান্দের সেপ্টে্বর মাসে লগনের 

মেণ্ট মেরি হানপাতালের ডাঃ আলেকজেগ্ডার ফ্লেমিং 

পেশিশিলিন আবিক্দার করে আটিবায়োটিক সম্বন্ধে 

নণযুগের হুচন। করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, 

এই বুহগ্তাজনক বাসায়নিক দ্রন্যটির সংক্রামক জীবাণু 

ধ্বংল কনার ক্ষমতা আছে। এ সময়ে এ বিযিবে 

আর কোন উত্সাহ দেখা যায় নি। ১৯৩৯ খুষ্টা্কে 

অন্সফেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হাওয়ার্ড, ভব্র, ফ্রোরী 

ও ডাঁঃ আন্ষ্ট চেন এই পদার্থটি নিয়ে পীক্ষ! 

করেন এবং কয়েকটি রোগীর উপর প্রয়োগ করে 

আ।শ্চ্ধজনক খল লাভ করেন। অক্াফোর্ড বিশ্ব- 

বিদ্ালয়ের র্যাডকি্ হাসপাতালে ১৯৪১ থুষ্টান্বের 

১২ই ফেব্রুয়াণী একজন পুলিশের উপর সর্বপ্রথম 

পেনিশিলিন ইনজেব্সন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় 

মহাযুদ্ধের সময় এই আান্টিবায়োটিকের আবশ্যকতা 

বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল; কিন্তু গব্ষেণাগার 

থেকে খুব কম পরিমাণেই এই পদার্থটি তৈরী করা 
মস্তব ছিল। 

গবর্ণমেণ্ট ও শিল্প-বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এই 
পদার্থটি অধিক পরিমাণে উতপাঁদনের ব্যবস্থা 

করবার জন্ত্ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরী ও চেন মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্রে আমেন। অবশেষে ১৯৪৩ খুষ্টাব্দের জুন 

মাপ থেকে এ ওষুধটি অধিক পরিমাণে উৎপাদন 

করা সম্ভব হলো এবং দামেও বেশ সন্ত! হলো। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ কয় বছর এই ওষুধটি অনেক 
৫সন্যের জীবন রক্ষা করেছে। 

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান 

এবং তাঁর সহকমরা আর একটি প্রসিদ্ধ আযার্টি- 
বায়োটিক-স্রেপটোমাইদিন আবিষফার করেন। 
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এই জরব্যটি পেনিপিলিনের ন্ায়ই বন্েক ক্ষেত্রে 

বিশেষ ফলপ্রদ। তাছাড়া] পেনিদিলিন কিংবা 

সালফা ওষুধে সফল পাওয়া যায় না, এরূপ কয়েকটি 

ব্যাধিতেও এই দ্রুব্যটি ফলদাম়ক। কয়েক গ্রকার 

ইনগ্রয়েজা ও মেনিনজাইটিপ রোগে এই ওষুধ 

ব্যবহার করে সফল পাওয়া গেছে। স্্রেপটো- 

|ইপিন ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত ডইহাইড্রোঙেপ টো- 

মাইছিনের সর্বাধিক কৃতিত্ব হলে। ক্ষয়রোগের 

উপর কার্যকারিতায়। এ ছুটি ওষুধ অনেক ক্ষেত্রেই 
বোগের গতিরোধ করেছে-এমন কি, কয়েক 

শ্ষেত্রে ব্যাধি নিরাময়ও করেছে। 

চিকিৎসকেরা শশ্রই রোগীর উপর স্রেপটো- 

মাইলিনের অনিষ্টকর প্রতিক্রিছা লক্ষ্য করলেন। 

অনেক ক্ষেত্জেই রোগী ব্মন, বৃক্ধের গোলযোগ, 
পাযুর গোলযোগজনিত বধিরতা প্রভৃতিতে 

ভূগতো। তাহাড়। আরও লক্ষ্য করা গেল যে, 

সংক্রামক জীবাণু অন্য নতুন জীবাণু উৎপাদন 
করে অথবা ওষুধের গ্রণ নষ্ট বরে যাঁহোক, অনেক 
গবেষণা কৰে বিজ্ঞানীর] স্রেপটোমাইমিনের এই 

সব অনিষ্টকাসিত1 দূগীকরণে সক্ষম হন। তারা 
সাবধানতার সঙ্গে ওষুধের মাত্রা ঠিক করেন এবং 
ওষুধের সঙ্গে অন্য আযান্টিবায়োটিক কিংব। সালফা। 

ওযুধ মিশিয়ে ব্যবহার করেন। 

পেনিসিণিন ও গ্রেপটে।মাইসিনের আশাতীত 

সীকল্যে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা আরও নতুন 
নতুন জীবাণুর সন্ধান করতে লাগলেন, যারা 

ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। ওষুধ 
প্রস্ততের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিগ্ঠালয় এবং গবর্ণ- 

মেণ্টের গব্ষেণ।গারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে 
সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ মাটি ও আব্জনার নমুন] এনে 
এসব জীবাণুর সন্ধানে কষ্টসাধ্য গবেষণা চলতে 

লাগলো । অবশেষে ১৯৪৭ খুষ্টাকে আবিষ্কৃত 

হলো অরিওমাইসিন ও ক্লোবোমাইসেটিন। পেনি- 

শিলিন ও স্্রেপটোমাইসিনে আরোগ্য হয়, এই 
জাতীয় ব্যাধিতেও এই পদার্থ দুটি ফঙ্পগ্রদ। তার 

চিকিৎসায় রসায়ন ২৬৩ 

উপর জীবাণু ও ভাইরাপের মাঝামাঝি অন্য এক 

প্রকার জীবাণুর সংক্রমণের বিরুদ্ধেও প্রযোজয। 

এই ছুটি ওষুধে টাইফয়েড ও প্যারট ফিবারও 

আরোগা করা যায়। 

সাধংবণতং আ'টিধায়োটিকের উত্পাদন যথেষ্ট 

সময়গাপেক্ষ। কারণ যে সব জীবাণু এই পদার্থ 

উতৎপদন করে তাদের বৃদ্ধি হয় খুব মগ্থর গণততে। 

কিন্ত বিজ্ঞানীরা জীবাণুব লাহাধ্য ছাড়াই ক্লোরো- 

মাইপেটিন উত্পাদন করবার উপায় উতন্তাবন 

করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে আটিবায়োটিক পদার্থ 

উত্পাদনের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত । 
ট্রেপটোমাইপিন আবিফকারের পর ভাঃ 

ওয়াক্সম)ানের উল্লেখযোগয অবদান হলো নিও- 

মাইদিন। এটির সন্ধান পাওয়া যামু ১৯৪৮ 

থুঈব্দে। বীঙ্গবারক হিসাবেই একে বিশেষভাবে 

ধ্যবহার কর! ভ্ম়। উনরের অস্থ্োপচারের সময় 

রোগীকে এই ওষুধ খাওয়ানে। হয়। 

আমেরিকার ভেষজ গ্রতিষ্ঠান চার্পন এফ. 

ফাইজার কোম্পানীর বিশেষজ্ঞের একটি শক্তিশালী 
দ্রব্য আবিষ্কার করেন ১৯৪৯ খুষ্টাব্দে। এর নাম 

হলো! টেরামাইপিন। এ ওষুধটি প্রায় একখ' রোগ 

সারাতে পারে। 

সম্প্রতি আরও কয়েকটি অডভুত পদার্থের সন্ধান 

পাওয়া গেছে-আযনিসোমাইসিন, ব্যাপিট্রেসিন, 

সেলেটিসেটিন, স্পাইরামাইপিন, সাইক্লোদেরিন এবং 

ম্যানামাইপিন। এদের সম্বন্ধে গবেষণা এখনও 

শেষ হয় নি। 

আশ্চম ফলপ্রদ ওবুধের সৃন্ধ'ন ছাড়াও রসায়ন- 

বিদের] আযান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিন লংযোগ 

করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই উপায়ে 

মারাত্মক সংক্রমণ প্রতিরোধ করবার সঙ্গে সঙ্গে 

অস্থখের সময়ও রোগীর বল দক্ষ। কর! যায়। 

কিঞিদধিক দশ বছর হলে! আযার্টিবায়োটিক 

ওষুধগুপি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতি- 
মধ্যেই এরা ব্যাধি আরোগ্য করবার কর্মপ্রপালীর 
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আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। সংক্রামক রোগে 

মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। নিউমোনিয়।, 

হাম জ্বর, বাতিক জর, বসন্ত রোগ, লাগ্রিপাতিক 

জর, পীত জর প্রভৃতি ব্যাপি আএ তেমন মারাস্মুক 

নয়। যে সবব্যাধি শত শত বছর ধরে মানমকে 

বিত্রত করেছে, তাদের এক শ্রেণীর জীবাণুর বিরুদ্ধে 

প্রতিদ্বন্থিতায় বিনিয়োগ করে এপ কল্পনাতীত 

উপায়ে গ্রতিরোধ কর। সম্ভব হয়েছে । 

চিকিৎসায় রসামনের সাফল্য কেবলমাত্র 

উপরিউক্ত আশ্চধ ফলপ্রদ ওসপসমুহেই সামাব্ধ 
নয়। কর্টিপোন ও এ-পি-টি এচ-এর ন্যায় হাখান 

শ্রেণীর হযুধ্ডুলির আবিক্ষারও বিদ্বয়কর। 
আমাদের দেহে জআীবন-ক্রিয়া স্থ্ঠভাবে নিবাহের 

উদ্দেশ্যে কয়েকটি অত্যাবশ্রাক গ্রন্থি আছে, যেষন-- 

আযাড়িগ্তাল, থাইরয়েড, গর্ভাশয়,। অগ্যাশর, 

মন্তিক্ষের পিটুইটারি ও অগুকোধ--এগ্তপলিকে বলা 
হয় এঝ্োক্রাইন গ্রন্থি । এই গ্রস্থিগুলি অনবরত 

বামায়নিক পর উত্পাদন করে এবং সেগুলি 

পোজ! রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশেযায়। রাপায়নিকদ্রব্য- 

গুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও এদের সমবেত- 

ভাবে বলা হয় হর্জোন। শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার 

জন্যে হর্মোনই দায়ী । বিজ্ঞানীরা সদ্ধান পেফেছেন 
যে, হর্মোনগুলি স্টেরোল পদার্থের সাহায্যে গঠিত, 

যারা স্টেরয়েড যৌগিক পদ1থসমুহ উৎপন্ন করে। 
এই ষ্েরয়েডের জন্থেই হমোনের বিস্ময়কর কাষ- 

কারিতা দেখা যায়। 

আমেরিকার মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ এড ওয়ার্ড 

পি, কেও্ল ১৯৩৫ খুষ্টাবে হয়ন, কর্টিসোন পৃথক 

করেন, যা যৌগিক পদার্থ “ই* নামেও পরিচিত। 

এটি আডরিন্তাল গ্রন্থির হর্ষমোন। প্রায় পনেরো 

বছর পরে ওষুধটির কার্ধকারিতা অনুভূত হয়। 
পাওুরোগজনিত পঙ্থুতা, বাতিক জর, কয়েক 

প্রকার চোখের রোগ, হাপানি, কয়েকটি মারাত্মক 

চর্মরোগ এবং আরও প্রা ভ্রিশটি ব্যাধিতে এই 
ওষুধটি বিশেষ ফলপগ্রদ। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

আমেদ্িকার আদার লেবরেটরির ডাঃ জন, 

এ. মোট এবং ভার সহকম্মীবৃন্দ এ. সি. টি. এচ. 

হর্জোনটি পৃথক করেন। পিটুইঠারি গ্রন্থি 
এব উৎপন্ত স্থান। এট হলো একটি 

প্রোটিন হর্দোন! সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আর একটি 

হঞ়্োনের সঙ্জান পেয়েছেন-লেটি হলো হাইড 
কঠিমোন বা যৌগিক পনার্থ এফ? । ফ্লোরো- 

হাইড্রোকটিদোন, মেটাকটাগু]োলোন ও মেটা 

কঠাগুপিন নামক তিনটি হরমোনের ও সন্ধান 

পাওয। গেছে। শেবোক্ত €ুধ ছুটি কর্টিলোনের 
চেয়ে প্রায় পাচ গুণ শক্তিশালী | টেস্টোঞ্েেরোন 

৪ এঠোছেন প্রভৃতি আরও অন্যান্য হরমোন সম্বন্ধে 

গব্ষেন! চলছে । নিজ্ঞানীপা আশ! করেন যে, 

হেনগ্চলি কম্েক প্রকার ক্যান্সার 

এধং মানপিক রোগের চিকিতসা কলপ্রদ হবে। 

বঙমাণে ভিটামিন পি১২ নামক একট 

ওযুর আবন্ধত হয়েছে। রক্তের লোঠিত কণিকার 

োগে রক্তান্নতা হলে এই গধুধটি ফলনায়ক। 

পূবে এপ রোগাকে বরকত খাওয়ানো হতো । 

যক্কতের ভিতরে ভিটামিন বি-১২ থাকে সামান্ত 

পরিমাণে । এক টন ধক্কঠতে থাকে প্রায় কুড়ি 

মালগ্র্যাম বা চায়ের চামচের ছু'শ ভাগের এক 

ভাগ মাত্র । পূর্বে যেখানে রোগীকে দেনিক আধ 
পাঁউও যকৃত খাওয়ানো হতো, বর্তমানে সেখানে 

এই ওষুধটিন এক কণিক1 খাওয়ালেই সাংঘাতিক 

রক্তাল্পতা রোগ সংযত থাকে। সৌগাগ্যক্রমে 

এই রাষানিক দ্রব্যটি পাওয়া যায় ট্েপটোমাইপিন 

উৎপন্ন করবার সময় উপজাত পদার্থ হিসাবে। 

জাপানের মৃত্তিকায় প্রাপ্ত একপ্রক্কার জীবাণু দ্বার 

এ দ্রব্যটি উত্পাদন করা যায়। 

সম্প্রতি ঘনত্ববারক এক রকম ওষুধ আবিষ্কৃত 

হয়েছে। কোন কারণে রক্ত-তঞ্চন করাতে হলে 

এ সব ওষুধ প্রয়েগে ঘনত্ব শিবারিত হয়। এ সব 
ওষুধের নাম হলো-ডাইকামেরল, ট্রমেক্সান, 
হেপারিন, হেছুপিন এবং স্্রেপটোকিনেজ স্রেপটো- 

হলো 

এই নতৃণ 
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ডরন্জের মিশ্রণ। করোনারি থস্বোসিসের ন্যায় 

কয়েক প্রকার হৃদরোগে এ শ্রেণীর ওষুধ বিশেষ 

ফলপ্রদ। 

উপরিউক্ত ওষুধগুলির বিপরীত ফলদায়ক, 
অর্থাৎ রক্ত জমাতে পানে, এরূপ এক রকমের 

ওষুধ আধ্ষ্কিত হয়েছে। কোন আকম্মিক 

দুর্ঘটনায় কঠিন আঘাত পেলে অথবা অস্ত্রোপচারের 

সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে। এ সব 

ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা অনেক সময় রক্ত বন্ধ করবার 

জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন এ সব ওষুধ 

প্রয়েগে রক্ত জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে ঘায়। এ শ্রেণীর 

ওযুধ হলো--থ,শ্থিব, জেলফোম ও স্টার স্পর্থী। 
মানষের রক্ত পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীর] 

আরও ফলদায়ক রাপায়নিক পদার্থের সন্ধান 

পেয়েছেন। ভয়ানক আঘাত পেলে এবং অতিশয় 

দাহজনিত ক্ষত হলে রক্তরসের পরিবর্তে পিরাম 

আলবুমেন খুবই উপকারী । ইনগ্রুয়েছা, হাম, 

ভিপ থেপরিয়।, হাঁমজর, পাওুরোগ, পোলিও প্রভৃতি 

রোগে গামা গ্লোবিউলিন যথেষ্ট ফলদাঁয়ক | 

সিনকোনা গাছের ছাল থেকে যে কুইনাইন 

পাওয়া যাঁয়, সেটিই ছিল ১৪৯৪০ খুষ্টান্দ পথস্ত 

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওযুধ। কিন্তু দ্বিতীয় 

মহাযুদ্ধের সময় যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহা 

লাগর এলাকা জাঁপানীদের দখলে আমে তখন 

মিত্রশ্িবর্গ মুক্ষিলে পড়েন কারণ এঁ এলাকাতেই 

পিনকোনা গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে। 

ম্যালেরিয়াও এ এলাকাতেই অত্যধিক। কাজেই 
ওখ।নে থেকে যুদ্ধ করতে হলে “দন্যদের ব্যবহারের 

জন্যে কুইনাইনের পরিবর্তে অপর কোন ওনুধের 
দরকার। মাঁফিন যুক্তরাষ্ই ও ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা 
যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে আ্যাটাত্রিনের 
সন্ধান পান। জার্মেনীর রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ১৯৩, 
খৃষ্টাবেই পদার্ঘটি সংঙ্গেষণ করেন। কিন্তু তখনও 
এটি চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয় নি। 
আযাটাব্রিন কুইনাইনের চেয়ে অধিকতর কার্ধকরী। 

মানপিক পীড়ার চিকিংসাঁয় চিকিৎসকেরা খুবই 

চিকিৎসায় রসায়ন ২৬৫ 

বিত্রত হন। সম্প্রতি রসায়নের সাহাযো 

চিকিৎসকের ছুটি কার্ধকরী ওষুধ পেয়েছেন। সে 

ছুটি ওষুধ হলো-_ক্লোরোপ্রোম্যাজিন ও রেজাপিন। 
এই ছুটি ওষুধ প্রয্মোগ করে ক্ষিপ্ত রোগীকেও সংযত 
করা যায়। ইতিমধ্যে রোগীকে আরোগ্য করবার 

অন্য ব্যবস্থাও করা যেতে পারেন। রেজাপিন 

উচ্চ রুক্তচাপের জন্যেও ব্যবহার করা যায়। 

হেক্সামেথোনিয়াম এবং হাইড়ালেজিনও উচ্চ 

রক্তচাপের ওষুধ । 

পোলিগমাইলাইটিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার 

জন্যে রপায়নের সাম্প্রতিক বিশিষ্ট অবদান হলো 

সক ভ্যাকদিন। এই পঙ্গুত্বকারক ও মারাত্মক 

ব্যাধিটি ভাইরাম সংক্রমণের ফলেই স্থষ্ট হয়। 

এ রোগটি ব্কাঁল ধরেই চিকিৎসকদের নিকট 

রহস্যময় ছিল। গবেষণা করবার সময় বিশেষজ্ঞের 

লক্ষ্য করলেন যে, পোলিও রোগাক্রস্ত ব্যক্তির 

দেহে একপ্রকার পদার্থের উত্তব হয়, যা আক্রমণ- 

কারী ভাইরাসের গতি প্রতিরোধ করতে পারে। 

এই প্রতিরোধক দ্রব্য উদ্ভবের ফলে রোগী কিছুকাল 
রোগমুক্ত থাকতে পারে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই 
এ রোগের বিরুগ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে পোলিও 

ভাইরাসের পিরাম তৈরী করবার কল্পনা হয়। 

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ জন, এফ. এগ্ারস্ 

গবেষণাগারে ভাইরাস কর্ণের উপায় উদ্ভাবন 

করে নোবেল পুরঙ্কার পান। পিটস্বার্গ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের ভাঃ জোনাল. ই. সন্ক, ও তার লহ- 
কর্মারা অনেক জটিল উপায়ে প্রায় সত্তরটি পদার্থ 
মিলিত করে ভ্যাক্পিনটি তৈরী করেন। এই 
ভ্যাকৃলিন প্রয়োগে রোগী ত্রিশ মা কাল রোগমুক্ত 
থাকে। আরও অধিক সময় রোগমুক্ত রাখতে 
পারে, একূপ শক্তিশালী ভ্যাকসিন তৈরী করবার 

জন্তে তারা গবেষণা করছেন। 

চিকিৎসায় রমায়নের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান 
চিকিৎসা-ব্যবস্থাপন যুগান্তর এনেছে । গত পনেরে 
বছরে এই প্রভাব বিশেষভাবে গ্রকটিত হয়েছে, 
ধার ফলে মানুষ আরও নীবোগ এবং দীর্ঘজীবী 
হবে। 



দিনটা কত বড়? 
শ্রীমরোজাক্ষ নন্দ 

একজন পুলের ছাতকে দিভাসা কপা,হয়েছিল- 

গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আর শীতকালে ছোট হয় 

কেন? ছাত্রটি উত্তর ধিয়েছিল-+কারণ উত্তাপে 

সব কিছু বাড়ে, আর গাগ্।য় কমে। ভপ্তর শুনে 

মাষ্টার মশ।ই হাসবেন কি কাদবেন ঠিক করে উঠতে 

পারেন পি। ছেলেটির মন্তিষ শিশ্চয়ই উবর 

ভূগোলট1 ভাল করে পড়া থাকলে মে অবশ্ত অগ্ঠ 

উত্তর দিত। উত্তরটা যেকোন গ্কুলপাঠ; ভূগোলে 

লেখ! আছে এবং এ সমন্ধে সকলেরই একটা 

মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্ত যণি কাউকে প্রশ্ন 
করা যায়--ব্লতে পারেন, আঙ্গকের দিনটা কত 

বড়, অর্থৎ ঠিক কত ঘণ্টা, কত মিনিট, কত 

সেকেণ্ড? অনেকেই হয়তো সরে পড়বেন, কেউ বা 

বলবেন--পাজি দেখলেই পারেন) বেশী বুদ্দিমাণ 

কেউ হয়তো! বলবেন-দাড়ান একটু, ঠিসাব করে 

দিচ্ছি। পাঙ্জি খেকে গুযোদয় আর গুযাপ্ডের 

সময়টা দেখে নিয়ে বিয়োগ করে দিনের পিমাণটা 

এক মিনিটের মধ্যে হিসাব করে দিয়ে তিশি 

বাহাদুরী নিয়ে নেখেন। কিন্তু এর পরেও একট। 

“কিস্ত' থেকে গেপ-ওই স্থযোদয়-স্থ্যান্জের সময় 

দুটা পাওয়া গেল কেমন করে? বাহাদুর অমনি 

পৃষ্টপ্রদর্শন ক৫ধেন। ভূগোল দেখে লাঙ নেই, 

এট। ভূগোলের আওতার বাইরে। এটা সমাধান 
করতে হলে জ্যোতিবিজ্ঞানের কিছু জ্বান লী 

করতে হবে। 

এখন দেখা যাক, ভূগোল এ সম্বন্ধে কি বলে। 

ভূগোণ খুললে দেখা যাবে--লেখা আছে ২১খে মা 

ও ২৩শে মেপ্টেখর হুর্য বিধুব রেখার উপর লম্বভাবে 

কিরণ দেয়। এ দু-দিন পারা পৃথিবীতে দিন- 

বাতির পরিমীণ সমান, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করে 

প্রত্যেকটি । ২১এে জুন শুয কর্কট ক্রাস্তির (২৩২ 

উঃ) উপপ লখখঙাবে কিরণ ধেয়। এ দিন উত্তর 

গোলাধে দিন বৃহত্তম এবং ধাত্তি ক্ষুদ্রতম আর 

দর্ষিণ গোলাধেএর বিপরীত । ২২শে ডিসেম্বর 

তাপিথে হুধ মকর ক্রান্তির (২৩২ দঃ) উপরে 

ল্খভাবে কিরণ দেয়। এ দিন উত্তর গোলাধেবাত্রি 

বুহভ্তম এবং দিন ক্ষুদ্রতম, আর দক্ষিণ গোলাধে' 

এর বিপরীত । এর মধ্যবতী লময়ে দিনরাত্রি 

ক্রমশ; বৃি বা ত্রান পেতে থাকে। 

এ-থেকে ছুটি গ্রশ্থ মনে আমে। প্রথমতঃ 

ওই প্রদত্ত তারিথগুপি স্থির কিন, অর্থাৎ ঠিক 

ওই তারিখগুপ্িতে চিরকাল ধরে দিন-বাত্রি 

সমান, বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম হয়ে আলছে কিনা? 

আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, দিন ব| রাত্রি সমান, বৃহত্তম 

বাুদ্রতম হবার পর কি হারে প্রতিদিন বাড়তে 

বা কমতে থাকে ? 

প্রথম প্রশ্নটার সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে করতে 
চাই না, তবে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই ষে, 

ভূগোলের প্রদত্ত তারিখগুলি একটা মোটামুটি 

হিসাব মাত্র) এরূপ কোন তারিখ চিরকালের 

জন্যে নিদিষ্ট করে দেওয়াযায়না। বঙমানে দিন- 

রাত্রি সমান হচ্ছে ২২শে মার্চ এবং ২৫শে সেপ্টেপ্বর। 

দিন বৃহত্তম হচ্ছে ২৩শে জুন, ক্ষুদ্রতম হচ্ছে ২৩শে 

ডিসেধর। এই তারিখগুলিও কিছুদিন পরে 

বদলে যাবে এবং একটু একটু করে পিছিয়ে যাবে। 

দ্বিতীয় গরশ্লটার উত্তর কারু কারুর কাছে 

খুব সোজ1 মনে হতে পারে। দিন রাত্রি সমান 

হবার পর নব থেকে কতখানি বাড়লো বা কমলো, 

জেনে নিয়ে মধ্যবর্তী দিনের সংখ্যা! দিয়ে ভাগ 

করে দিলেই তো প্রতিদিনের হাস-বৃদ্ধি পাওয়া 



মে, ১৯৫৯ ] 

মাবে। কিন্ত ব্যাপারটা এত সোজা নয়। 

পৃথিবীর গতিটাই আদলে বেয়াড়া ধরণের । 
একে পৃথিবীর মেরু-বেখাট। তার কক্ষ-পথের সঙ্গে 

একটা বিশেষ কোণে (৬৬২০) হেলে'থাকে 7 তার 

উপর তাঁর গতিবেগটাও মোটেই এঁকিক নিয়ম 

মেনে চলে না। এর ফলে ব্যাপারটা বেশ জটিল 

হয়ে ঈীড়িয়েছে। কিন্তু পপ্তিতেরা ছাড়বেন কেন, 

ভারা এ সম্বন্ধে একট] অঙ্কের স্থত্র বের করলেন। 

এই ব্ষিয়টাই এখন আলোচনা করবো । 

দিন-রাত্রি বাড়ছে বা কমছে- ছুট জিনিষের 

উপর নির্ভর কনে। প্রথমটা হচ্ছে, যে স্থানের 

দিন-রারিন পরিমাণ জানতে চাই তার অন্মাংশ, 

দিনট। ক বড়? ২৬৭ 

২৩শে জন সুধের বিষৃধলম্ব হয় বৃহত্তম উত্তর 

(২৩০২৭ উঃ * ) এবং ২৩শে ডিসেম্বর হয় বৃহত্তম 

দক্ষিণ (২৩০২৭ দ:*)। নৌ-সারণী (800০81 

£৯1107100) ও বিলাতী পঞ্চিকাতে (:01)61776015) 

সু্ষধের প্রতিদিনের বিসুব-কম্ব স্থস্মরভাবে নিধারণ 

করে লেখা থাকে । অক্ষাংশের জন্যে আমাদের 

কোন ভাল আটলাপ বা অক্ষাংশ-দ্রীঘিমীংশের 

বইয়ের সাহায্য নিতে হবে। 

এখন দেখ। যাক, অক্ষাংশ ৪ স্থ্ষের বিষুব লঙ্ 

নিয়ে কি ভাবে দিবা-রাত্বির মাপ পাওয়া ঘেতে 

পারে। ১নং চিত্রে ষে কোন দিনে ষে কোন 

স্থানে খগোলকের চিত্র দেখানো হায়ছে। পৃ 

রর 
১৬. 

আর একট! হচ্ছে সুর্যের ত্ষুব-লম্ব। বিষুব-লম্ 

খ হচ্ছে খ-বিষুব থেকে তূর্ধের দূরত্ব । পৃথিবীর 
ব্যিব রেখাটাকে যদি শুন্যে অনস্ত ভাবে বাড়িয়ে 

দেওয়া যায়, সেটাই হবে খ-বিষুব। আর খ- 
গোলকের উপর ন্ুর্ধ যেখানে আছে, সেটা 

খ-বিষুবের সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন 
করে, সেটাই হলো সুর্যের ব্যুব-জম্ব। ন্ুর্য যখন 
উত্তরায়ণে থাকে, তখন তার নিষুব-লঙ্বকে বলা 

হয় উত্তর, অ'র দক্ষিণায়নে থাকলে বল হয় দক্ষিণ 
খ-ব্যুষের উপর স্ুর্ধ থাকলে বিষুব-ল্ হয় 051 

২২পে মার্চ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর এই অবস্থা হয়। 

ং চিত্র 

পদিগন্ত রেখা, ব বাখ-ব্যুব, গ গ'-হ্ুর্সের 
দৈনিক গতিপথ, ঘ্থ বিন্দু, ধ--খ-মেরু ( ঞ্ব ), 

স--দিগস্তের উপর স্ুর্ধের অবস্থান। ঘধ স এই 

গোলীয় ত্রিভৃঙ্টি সমাধান করলে ৫ঘধ সনির্ণয় 

শন ১৩ ০ পপোিটতিশীশি এ পাশ নি শ পাশ ২০ ০ শিশিশী পিপিপি গলপ, পি? ১ পতি ১০পশ পীপিল্পা  ৩তাশিছ পি শি শপ পাশীপিপীত পতিত পাশা শী ০ 

* বর্তমানে হুর্ষের প্রকৃত বৃহত্তম বিযুব-লম্ব ২৩০ 
২৩৪২৭ এট] প্রতি বছর খুব ধীরে ধারে হাস 
পেয়ে আসছে । বৈদিক যুগে এটা ২৪৭ ছিল, স্ূর্য- 
পিদ্ধাস্তেও একে ২৪০ ধরা হয়েছে। সিদ্ধাস্ত-দর্পণে 
ধর] হয়েছে ২৩৩০1 এর হান পাওয়ার ফলে 
প্রাচীন জ্যোতি ধিজ্ঞানের সার্ণীগুলিও অচল হয়ে 
যাচ্ছে। 

সাপ সি 



২৬৮ 

করা যাবে। এটা হচ্ছে আওয়ার আযাঙ্গল | 
জানা আছে যে, সুর্য ৩৬১০ কোণ ২৪ ঘণ্টায় ঘুরে 
আসে; স্বতরাং -ঘ ধস ঘুরে আমতে যে সময়ট। 
লাগবে তা হবে অধর্দিনের পরিমাণ। দ্বিগুণ 
করে নিলে পৃরা দিন পাওয়া যাবে। থ ধ স 
গোলীয় ব্রিজের তিনটি বাহুই জানা আছে: 
ঘ ধস্”৯০-- অক্ষাংশ, ঘ সস্প৯০০) ধ স-*৯০০- 
বিুব-লম্ব। এ-থেকে গোলীয় ব্রিকোণমিত্তির 
সাহাযো সধের আওয়ার আঙ্গল' নির্ণয় করবার 
একট! হ্থত্র পাওয়া যাম। গোলীয় বিভুজ সমাধান 
করা বেশ জটিল ব্যাপার এবং সমতল কাগজের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

কেন; এ দিন স্র্ধরশ্মি পৃথিবীর উপর যে ছায়া" 

বৃত্তের কৃষ্টি করবে তার ব্যাস ছছ'। ছায়াবৃত্ত 

অক্ষবুতকে ন বিন্দুতে ছেদ বরেছে। স ত ছায়া- 

বুন্তের এক চতুর্থাংশ । 

এখন ক' স অক্ষরুন্তের ব্যাসাধ বলে, ক'দ- 

ক'নস্মব) কমসব,,মক পস্অক্ষাংশ অ এবং 

/দকউ-৯*-অ। £ত কনশ্বিধুব-লম্ব ল। 

পুথিবী সক্ন কোণটি ঘরতে যে সময় নেবে তা 

দিবামানের অর্দেক। £স ক' ত ঘুরতে পৃথিবীর 

৬ ঘণ্ট| সময় লাগবে; কারণ স ত অক্ষবৃত্তের এক- 

চতুর্থাংশ । স্থতরাহং এত কন ঘোরবার সময়টুকু 

ছু 

৫ 

র্ 

২নং চিত্র 

উপর ছবি একে এর ধারণা দেওয়াও শক্ত। 

একটা সমতল চিত্রের সাহায্যে অন্য ভাবে 

অপেক্ষাকৃত সহজে ত্র নিয় করা হয়েছে (২নং 

চিত্র প্রষ্টবা )। এর জন্যে সামান্য ব্রিকোণমিতির 
জনই যথেষ্ট। 

মনে করা যাক--ক পৃথিবীর কেন্দ্র; পু প-_ 
পৃথিবীর বিষুবরেধা, উ দ--মেরুরেখা, স--পৃথিবী- 
পৃষ্ঠে একটি নিদিষ্ট স্বান। এর অক্ষাংশ ধর! 

যাক-_অ (উত্তর ), ল--স্থর্ষের বিযুব-লম্ন ( উত্তর ), 
ব--পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, বস-স্থানের অক্ষবৃত্তের 
(1901650€ ০1:০1) ব্যাসার্ধ এবং কণওই বৃত্তের 

নির্ণয় করলেই চলবে। মনে করা যাক, £ত ক' ন- 

চ, হিন্দু জ্যোতিবিজ্ঞানে এর নাম চর। 

চর নির্ণয়-ক' স-ব'স্ক সকোসাইন অ-্ব 

কোনাইন অ,ত কশ্পব সাইন অ,ত ন-ক ত 

ট্যান ল-ব সাইন অ ট্যান ল...(১)। আবার 
তনস্ক'নসাইন চ-ব' সাইন চ-ব কোমাইন 
অ সাইন চ'*(২)। (১) ও (২) সমীকরণ থেকে 

ব কোসাইন অ সাইন চ*্ব সাইন অট্যান ল 

« সাইন চ-ব ট্যান অট্যান ল। 
এটাই হলে! চর নিণয়ের ক্ুত্র। এ-থেকে 

লগ. টেবিলের সাহাষ্যে সহজেই চর নির্ণয় করা 



মে) ১৯৫৯ [ 

ষ|য়। চর নির্ণয়ের পর একে চরকালে পরিণত 

করতে হবে। পুখিবী ৩৬০০ ঘুরুতে ২৪ ঘণ্টা স্ম্য় 

নেয়; সৃতরাং চ" কোশ ঘুরতে কত সময় নেবে? 

এ-থেকে পাওয়া গেল চরকালস্ দ্ধ চ ঘণ্টা। 

অক্ষাংশ ও বিুব-লম্ন ছুটাঁই যদি উত্তর বা দক্ষিণ 

হয়, তবে চরুকাঁল হবে ধন-চিহযুক্ত, অথাৎ ৬ ঘণ্টার 

সঙ্গে চরকাল যোগ করলে অর্ধদিনের পরিম।ণ 

পাওয়া যাবে। অক্ষাংশ ৪ বিযিব-লম্ব পরম্পর 

বিপরীত হলে চরকাল হবে খণ চিশ্ঘুক্ত, অর্থাৎ 

৬ ঘণ্ট। থেকে এট। বিয়োগ করতে হবে। এখন 

সাধারণ স্থত্রট1 দ|ডালো! স্থর্ধের অর্দদিন - ৬ ঘণ্টা 

চরকাল। এক দ্বিগুণ করলে পূরা দিনের পরিমাণ 

পাওয়া যবে। ২৪ ঘণ্টা থেকে দিনের পরিমাণ 

বিয়োগ করলে রাত্রির পরিমাণ পাওয়া যাবে। 

এবার দেখা যাক, এই সুত্র প্রয়োগ করে বিখুন 

৪ মেরুদেশে দিনের পরিমাণ কি পাওয়া যাঁয়। 

(১) বিধুবদেশের অক্ষাংশ - ০0০ ট্যান ০০. 

0, সুতরাং হ্ত্র থেকে চরকাল-*0, তাই দিনের 

পরিমাণ ১২ ঘণ্টা । বিযুবদেশে যে কোন দিনে 

দিবা পরিমাণ যে ১২ ঘণ্টা তা আমরা জানি। 

(২) মেরুদেশের অক্ষাংশ -- ৯০০ ট্যান ৯০ 

তাই চরকালের পরিমাণ হবে 

অসীম, দিনের পরিমাণও হবে অপীম। 

অপীম সংখ্যা । 

যেকোন 

দ্িনট। কত বড়? ২৬৯ 

ব্যিব-লম্বের জন্তেও দিনের পরিমাণ অশীমই 

থাকবে। মেরুদেশের ৬ মাস দিন ও ৬ মাস 

রাত্রির ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যাবে। 

এখন আমরা দেখতে চাই_কোন স্থানে, কোন 

দিনে স্থযোদম ও স্থান্ত কখন হবে? আমরা 

দেখলাম, বিযুব-দেশে ষে কোন দিনের দিবামান ১২ 

ঘণ্ট]। 

সময়ে হয়। 

এখানে সুর্যোদয় ও সুধান্ত প্রতিদিন একই 

এখানে স্থযোদয়কে স্থানীয় সময়ের 

৬টা বলে ধরা হয়েছে; তাই সুযাস্ত ৬টাতে হবে। 

ব্যুব-দেশ ছেড়ে উত্তরে বা দক্ষিণে যে কোন 

অক্ষাংশে গেলে প্রথমে বিধুবলম্ব ও অক্ষাংশ থেকে 

চরকাল নির্ণয় করে নিতে হবে। তারপর অক্ষাংশ 

ও বিশুবলশ্ের উত্তর দক্ষিণ বিচার করে ৬্টার 

সঙ্গে চরকাল যোগ বা বিয়োগ করলে সুযোদয়__ 

সুর্থান্তের সময় পাওয়া যাবে। এ সময়টা অবশ্য 

স্থানীয় কাল। একে প্রয়োজনমত ভারতীয় প্রমাণ- 

কাল বা অন্ত কোন সময়ে পরিণত করা যেতে 

পারে। 

বাংলাদেশের পঞ্ধিকাগুলি কলকাতার অক্ষাংশ 

(২২০৩৬) ধরে বিষুব-লম্ব অনুসারে চরকাল নির্ণয় 

করে এবং স্থানীয় সময় থেকে ভারতীয় গুমাণ মময়ে 

পরিণত করে প্রতিদিন সুর্যোদয় ও নূর্ধান্ডের সময় 

লিখে দেয়। 



জীবদেহের রঞ্জক পদার্থ 
শ্রীমাশুতোষ গুহঠাকুরতা 

জীবদেহের রঞ্চক পদার্থগুলি জীবকে শুধু নানা- 

প্রকার সঙ্জায় সঙ্জিত করবার জন্যেই হৃট্টি হয় নি, 

জীবন-ক্রিয়।র সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত 

রয়েছে । একাধারে পৌন্দর্শ হট্টি ও কাধক।বিার 

এমন অপূর্ব সমস্থ প্রকৃতির রাজ্য সাধারণতঃ বিরল । 

উদ্ভিদের €য সবুজ্গ রং পৃথিবীকে অপূর্ব শোভায় 

মণ্ডিত করে, ভার পৌরশক্কি আহরণের ক্ষমতার 

উপর কেবল উদ্ভিদেরই নয়, যাবতীয় জীবনই নির্ভর- 

শীল। তরুণীর গণ্ডে যে রক্তরাগ অপকর্পশ্্ী 

ফুটিয়ে তোপে, রক্ষের মেই লালিমার অক্সিজেন 

পর্রিবহনের ব্যবস্থাতেই আবার যাবতীয় জীবন রক্ষা 

পাচ্ছে। লীবদেহের অপরাপর রঞ্চক পদার্থগুলি 

কোথাও পুষ্টি, কোথাও দৃষ্টিশক্তি, কোথাও বা 
বংশবৃদ্ধির সহাক হয়েছে) আবার কোথাও 

জীব এই রপ্রক পদার্থের মধ্যেই আত্মরক্ষার 
উপায় খু্ষে পেয়েছে। 

পদার্থবিদের কাছে সবুজ্, জাল ৪ নীল প্রধান 

বণ্রূপে গণ্য হয়ে থাকে । এদের প্রথম ছুটি, 

জীবতাত্বিকের কাছেও প্রধান বর্ণরূপে গণা হতে 

পারে। উত্তিদ-জগতের প্রধান বর্ণ-সবুজ। বৃক্ষ, 

লতা, তৃণ, গুল্সস্প£মন কি, সামুদ্রিক উদ্ভিদে 

পর্যন্ত ক্লোরোফিলের সবুক্জ রং ছড়িয়ে আছে। 

প্রাণী-জগতে আবার রক্তের লাল রংটিই প্রাধান্য 
লাভের অধিকারী । রক্তের এই রঞ্ক *দাথটির 
ন'ম হিমোগ্লোবিন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, 

ক্লোরোফিল ও হিমোগ্লাবিনের রাদায়নিক সঘন্ধ 

খুব নিকট। কেবল ক্লোরোফিলের ম্যাগনে- 
মিয়ামের স্থানটি হিমোগ্নোবিনে লৌহের দ্বারা পূরণ 
হয়েছে। 

একথা ম্মরণ বাখা দরকার যে, রক্তধারী 

প্রাণীকে ৪ অহ সব প্রাণীদের যতই বাঁচবার জন্যে 

সবুজ উদ্ধিদের উপর নির্ভর করতে হয়। সবুজ 

উদ্দিদ অঙ্গারা্মকরণ প্রক্তিঘ্নায় ক্লোরৌফিল কণিকার 

সাহায্যে সৌরশক্কির মানিধ্যে কার্বন ডাইঅক্মাইড 
৪ জলের সমন্বয়ে কার্নহাইড্রেট বা শর্রাজাতীয় 
পদার্থ স্টি করে এবং অকিজেন ত্যাগ করে। এই 
ভাবে পৌরশক্তির বাদাফ়নিক রূপায়ণ সম্ভব 
হওয়াতেই তা থেকে সমগ্র জীব-জগতের জীবন 

ধারণ সম্ভব হচ্ছে। 

ছরাক, জীবাণু প্রভৃতি ক্লোরোফিল বজিত নিয় 

স্তরের উদ্দিদ, উচ্চস্তরের উদ্দিদ থেকেই তাদের 

শক্তির সরবরাহ লাভ করে। নিরামিষভোজী প্রাণী 

সরাসরি উদ্ধিদ থেকেই তাদের শক্তির সরবরাহ 
ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। আমিভোজী প্রাণী 
আবার অন্য প্রাণীর মাধ্যমে এই সরবরীহ পেয়ে 

থাকে । এ ভাবে জীব-জগতের শক্তির উত্স খুঁজছে 

গেলে সবুজ্জ উদ্তদে গিয়ে পৌছাতে হবে। সমগ্র 

প্রাণী-জগতের এই শক্তির সরব:াহ যোগাতে সবুজ 

উদ্ভিদ বাষুমগ্ডল থেকে বছরে প্রীয় ৭০০ বিলিয়ন 

টন কার্বন ডাইঅক্মাইড শুষে নেয় এবং তা থেকে 
৫০০ বিলিয়ন টন উতদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রস্তত করে। 

পারমাণবিক শক্তির সন্ধান লাভের পুর্ব পর্যন্ত 
উদ্ভিদ জীব-জগতের খাছ্য শ'ক্তর উতৎপ ছাড়াও পর্ব- 

প্রকার ইদ্ধনের উত্প বলেও গণা হয়ে এসেছে। 
আক্ষ আমর! কয়লা, পেট্রোলরূপে যে সব জালানী 

ব্য্হার করে শক্তি লাভ করছি তাঁর সবটাই সবুজ 
উদ্ভিদের দান। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন 

না কোন সময়ে উদ্ভিদে সঞ্চিত শক্তিই ভৃপ্রোথিত 
অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা 

কবে ছিল। 
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এখন জানা গেছে যে, অঙ্গারাঝ্করণের কতিত 

একমাত্র ক্লোরোফিলেরই প্রাপ্য নয়। পীত এবং 

কমলা রঙের কোন কোন পদার্থ ও সৌরশক্তি 

আহরণ করে আঅঙ্গারাশ্রকপণে ক্লোরোফিলের সহ 

যোগিতা করে। এই পদাথগুলি ক্যারোটিন 

শ্রণীীর। কোন কোন জাতীয় জীবাণুর মধ্যে 

বেগুনী রঙের একটি পদাথ পাওয়া যাঁয়--তার ও 

সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা আছে। অবস্থা- 

বিশেষে এ নব জীবাখুতে এ পদার্থেপ সাহায্যেই 

অঙ্গারাত্মকরণ ঘটে থাকে । বতমানে জানা গেছে 

যে, কোন কোন শ্যাওল! জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে লাল 

রঙের একটি পদার্থ থাকে । তার অঙ্গারাত্মকরণের 

শক্তি ক্লোৌরোফিলের চেয়ে অনেক বেশী। এ 

আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ অঙ্গারাত্মকরণে 
যে সৌরশক্তি সংহত হয়, তার মোট পরিমাণের 

দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থলভাগের উদ্ভিদের 

দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে; বাকী সবই সামুদ্রিক 
উদ্ভিদের ধাঁন। এখানে উল্লেখযোগ্য ধে, ডায়েটম 

প্রভৃতি অতি নিম সুরের উদ্ভিদই সামুদ্রিক 

অঙ্গারাত্মকরণের প্রধান অবলম্বন। এই উদ্চিদাণু- 

সমূহ নানা বর্ণে রঞ্জিত। 

সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা ব্যতীত ক্যারোটিন 

জাতীয় পদার্থে অন্য গুণও অনেক আছে। গাজরের 

মধে/ প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকে বলে তার 

ইংরেজী নাম হয়েছে ক্যারোট । গাজরের কমলা 

রংটি এই ক্যারোটিন থেকেই পাওয়া । তেমনি 

আবার ডিমের কুঙ্ছম, ভূটা প্রভৃতির সোনালী 

রং-ও ক্যারোটিনের দান। তা ছাড় টোম্যাটোর 

লাল রং, চিংড়ির খোলার সবুজ নং, পাখীর 

পালকের বিচিত্র বং হষ্িতে ক্যারোটিনের হাত 

অনেকখানি । জ্যাস্থোফিল নামক অপর একটি 

রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে এই ক্যারোটিন 

ফুলের নানাবিধ বং স্ষ্টিতে প্রধান অংশ গ্রহণ 

করে। শরৎ্কালে পত্রবিমোচনের সময় পাতার 

রং পরিবতিত হয়ে গাছ যে রূপসজ্জ। গ্রহণ করে, 

জীবদেহের রঙ্জীক পদার্থ ২৭১ 

তাও ফ্লোরোফিল ও জ্যস্োফিলের জন্থেই ঘটে 

থাকে। 

উদ্তিদ-খাঞ্ের সঙ্গে ক্যারোটিন গ্রাণীদেহে 

গৃহীত হলে তা আংশিকভাবে ভিটামিন-এ-তে 

রূপান্তরিত হয়। এই ভিটামিনটি আমাদের পুষ্টির 
একটি বিশেষ উপাদান এবং শুধু মানুষেরই নয়, 
যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের পুষ্টিই এই ভিটামিনটির 

উপর নির্ভরশীল । এই ভিটামিনটি একমাত্র জীব- 

দেহেই কৃষ্টি হতে পারে এবং এর জন্যে তাঁকে 

উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়। প্রাণীরা 

যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, এটিও তারই একটি 

উদ্দাহরণ। 

প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তির সঙ্গেও ভিটামিন-এ 
বিশেষভাবে যুক্ত রয়েছে । অক্ষিপটের রডের মত 

কোষগুলির মধ্যে বেগুনী রঙের একটি পদার্থ থাকে। 

সেটি ভিটামিন-এ থেকে দেহের মধ্যেই তরী হয়। 

অক্ষিপটের এ রডের মত কোষের উপর আলো 

পড়লে এ বেগুনী রং গীত বর্ণ ধারণ করে এবং 

এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আলোর উত্তেজন] সাযুতে 

সঞ্চালিত হয়। এই রডের মত কোষগুলির কার্ধ- 

কারিতার উপরই অল্প আলোতে দেখবার শক্তি 

নির্ভর করে। খাছ্যে ক্যারোটিন বা ভিটামিন-এ'র 

অভাব থাকলে রডের মত কোষগুলির মধ্যে এ 

বিশেষ রঞ্তক পদার্থটির অভাবের দকুণ রাতকানা 

রোগের সৃষ্টি হয়। 

রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক রগ্চক 

পদার্থটি বর্তমান থাকবার জন্যেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের 

জীবনধারণ সম্ভব হ্চ্ছে। হিমোগ্লোবিনের 

সাহায্যেই এই জটিল দেহধারী প্রাণীদের সর্ব- 
স্থানের কোধ অক্সিজেনের সরবরাহ লাভ করতে 

পাঁরে। রক্তধারাঁর মধ্যে হিমোগ়োবিন সবাসননি 

রানায়নিক সংযোগে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে 

যা়। অক্সিজেনের অভাবে এই পদার্থটি নীলাভ 

বেগুনী বর্ণ ধারণ করে এবং অক্সিজেন সংযুক্ত 
অবস্থায় পদার্থটিকে টকটকে লাল দেখায়। এজন্ভেই 



৭২ 

আমাদের ধমপীঘ্ রক্ত লাল আর শিরার রক 

নীলাভ বেগুনী হয়ে থাকে। 

মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যতীত অনেক নিয়ন্তবের 

প্রাণীর রক্ষেও হিমোগ্লোবিন থাকে। আবার 

অক্টোপাস, শণুক, কর্কট, গল্দ চিংড়ি প্রভৃতি 

প্রাণীদের রক্তের বর্ণ নীলাভ বেগুনী । এদের রক্তে 

অক্সিজেন পরিবহনের জন্তে হিমোগ়োবিনের 

পরিবর্তে হিমোনসাযেনিন নামক অপর একপ্রকার 

রঙ্ধক পদার্থের অবস্থিতির জন্যেই রক্তের ব্ণ 

পরিবতিত হয়েছে। হিমোঞগেবিনের ধাতব উপাদান 

হচ্ছে লৌহ, আর হিমোসায়েলিনের হচ্ছে-তাম। 

একগ্রকার সামুদ্রিক কীটের রক্কে ফ্োরো- 

কেবিন নামে একটি রগ্নক পদার্থ আছে। 

পদার্থটিকে একাধ।রে লাল ও সবুঙ্জ বলা যায়। খন 

দ্রাবণে পদারথটিকে দেখায় লাল, আর পাতলা প্রাথণে 

দেখায় সপুক্গ। অগুধীক্ষণে দেখবার সময় সেক্সণটি 

পুরু হলে এ পদাথটিকে লাল দেখায়, আর পাতলা 

মেঝসনে দেখায় সবুক্জ। 

কোন কোন অমেক্দণ্তী সামুপ্রিক প্রাণীর 

দেহে হিমোরিখিন নামে একটি রক পদাথ 
আছে। পদার্থটি লৌহঘুক্ত এবং এ প্রাণীদের 

শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তি । দেখ! যাচ্ছে যে, প্রাণীর 

শ্বাসক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট পদার্থ গুপি সবই বর্ণযুক্ত। এই 

অতি প্রয়োজনীয় টজব-রাপায়নিক প্রিয়া সংঘটনে 

সক্ষম কোন বর্ণহীন পদাথের সন্ধান এখন পথস্ত 

পাওয়া যায় নি। 

অতি ক্ষুদ্র নানাগ্রকীর অমেক্দগ্তী প্রাণীর শ্বাস- 

ক্রিয়! সংঘটনে আবার কোন রঞ্তক পদাথেরই 

প্রয়োজন হয় না। সে ক্ষেত্রে তাদের দেহ-রসেই 

প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন শোধিত 

হতে পাবে। 
শ্বসক্রিয়া ব্যতীত প্রাণীদেহে অন্যব্ূপ প্রয়োজন 

মম্পাদনের জন্যেও অনেক বঞ্ক পদার্থের অস্তিত্ 

রয়েছে। বাইবের বূপনজ্জার জন্যেও প্রাণীদেহে 

রঞ্জক পদার্থের অভাব নেই। প্রাণীদেহের এই 

জ্ঞান ও বিজ্ঞা [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

রঞ্চক পদার্থের কতকগুলি প্রাণীদেহেই উৎপন্ন 

হয়, আবার কতকগুলি উদ্চিজ্জ থাছ্ের সঙ্গেও 

গৃহীত হয়। দৈহিক গঠনের বিশেষত্বের জন্যেও 
প্রাণীদেহে রুঙের প্রকাঁশ ঘটতে পারে। 

প্রায় শতব্ম পূর্বে জন টিন্ড্যাল আবিষ্কার 
করেছিলেন যে, আলোক বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে 

নীলরঙের প্রকাশ ঘটে । এখন জানা গেছে, 

নীল নয়নের নীলাভাও এরূপ আলোক বিচ্ছুরণের 

ফলেই উত্পশ্ন হঘ। চোখের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 

কোন নীলরঙের পদার্থ নেই। নীল ও সবুজ বর্ণের 

পার্থীর পালকে যে রং প্রকাঁশ পায়, তাও এ 

বিগ্ুরণের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ ও 

প্রতিফলিত আলোকে পৰীক্ষিত হ য়ায় ফলে এই 

বিনয়টি প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রত্যক্ষ আলোকে এ 

পালক গুলিকে বর্ণহীন দেখয়ু | 

লাল ব! পাত বর্ণে পালকগুলির বেলায় 

কিন্ত ত! নয়। তাদের পিজন্ব বরগ্ক পদাঁথ 

আছে। প্রত্যক্ষ ও প্রতিফলিত আলোকে তাদের 

একই রকম দেখায় । 

তেল বা সাবানের বৃদ্ধ জলে ভাসালে তার 

উপর আলো পড়ে যেমন একপ্রকার বামধন্ু 

রঙের প্রকাখ ঘটে, কোন কোন ক্ষেতে গ্রাণী- 

দেহের রঙের প্রকাশও এ ভাবে ঘটে থাকে । এই 

প্রকার বর্ণোৎপন্তিকে ইরিডেসেন্স বলে। ছুটি ঘন 

সন্নিবিষ্ট স্তর থেকে একযোগে আলো প্রতিফলিত 

হওয়ার ফলেই এপ বর্ণ স্থষ্টি হয়। মঘুরের পালক, 

প্রজাপতির ডানা, ঝিনুকের খোলার ভিতর দিকটাঁয় 

এবং অন্তান্ত অনেক ক্ষেত্রে এভাবে বর্ণোৎপত্তি ঘটে। 

প্রজাপতির ডানার উপর এক ফোট। ইথার 

ফেলে দিলে তাঁর চকুচকে রং অদৃশ্ঠ হয়ে বাঁয়, 

আবার ইথাঁর উবে গেলেই এ বর্ণ ফুটে ওঠে। 

প্রজাপতির ডানা স্তরে স্তরে পাতলা আশ দ্বার! 

গঠিত। এ সুরের মধ্যবর্তা বাধুপূর্ণ ফাকগুলি 
ইথারে পূর্ণ হয়ে গেলে আলো পড়ে আর এঁ ভাবে 
ঝিক্মিকে রং উৎপন্ন হতে পরে না। 



মেঃ ১৯৫৯ ] 

প্রাণীদের অঙ্গাবরণে যে মব বর্ণ রগ্ুক পদার্থের 

দ্বার। সটটি হয়েছে, ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থ 

তাদের একটি প্রধান উপদান। ক্যারে।টিন 

সহযোগে যে বিভিন্ন বর্ণ স্যট্টি হতে পারে, মে কথা 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । কোন কোন জাতীয় কর্কট 
ও চিংড়ির খোলা এবং দাড় সবুজ আগ কমলা 

রঙের মিশ্রণে রভীন হয়ে থাকে। এ সবর্ধ্ণ 

সট্িতে প্রোটিন ও ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থের 

রাপাঘনিক মিলন ঘটে । এজ্জন্যেই জলে পিদ্ধ কর:ল 

তাঁরা লাল বর্ণ ধারন করে। প্রোটিনের অংশ জমে 

যাওয়ায় ক্যারোটিনের আমল রংটি ফুটে ওগে। 

যে সব রঞ্ক পদার্থ প্রাণীদেহে গঠিত হয় 

হিমোগ্লোবিন তাদের মধ্যে প্রধান। আমাদের 
দেহে মজ্জায় এ পদার্থটি শিরস্তর গঠিত হচ্ছে। 

প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের দেহে প্রীয় ৩০ হাজার 

লোহিত কণিকা গঠিত হয়ে থাকে । আবার 
ভ্রমাগত এই কণিঝাগুলির ধ্বংম হতেই পিত্তরসের 

সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাঁবে লোহিত কণিকার ধ্বংসাবশেষ 

পিত্তরসরূপেই আমাদের দেহ থেকে নিক্ষাস্ত হয়ে 

থাকে। পিত্তরসের বক পদার্থ থেকে আবার 

বিশেষ বিশেষ পাখীর ডিমের খোলা নীল রং প্রাপ্ত 

হয় বলে জানা গেছে । গারফিল নামক এক জাতীয় 

মাছের অস্থির অংশবিশেষ পিত্তরপ থেকে রগ্তক 

পদার্থ গ্রহণের ফলে সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। 

উদ্ভিদের মত কীট-পতঙ্গের মধ্যেও অনেক 

ক্ষেত্রে সবুজ বর্ণের প্রীধান্ত দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ 

নানা প্রকার শৃককীট, কয়ার ফড়িং প্রভৃতির কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। খাছ্ের সঙ্গে ক্লোরোফিল 

গ্রহণ করে যে এরা সবুক্জ বর্ণ লাভ করে, এমন নয়। 

গীত বঙের ক্যারে!টিন ও পিত্তরসের সংমিশ্রণে 

কীটের দেহে এ সবুঙ্গ রঙের স্যটি হয়। 

প্রাণীদেহে মেলানিন নামে আর একপ্রকার 

রঞুক পদার্থের হুষ্টি হয়। ত্বক ও চুলের কালো রং 

এই মেনানিন থেকেই আসে । শুধু কালে! চুল নয়, 

সোনালী চুলেও মেলানিন থাকে । 

জীবদেছের রঞগ্জক পদার্থ ২৭৩ 

তাত সংযুক্ত একটি বিশেষ এন্জাইমের ক্রিগায় 
ট্রায়োপিন নামক আমিনো আ।লিভ থেকে দেহের 
মধ্যে ধাপে ধাপে মেলানিনের গঠন-ক্রিয়৷ সম্পর 

হয়। আলবিনে। শ্রেণীর যে সব সাদা রঙে 

মানব ও জন্বঙ্গানোয়র আমরা! দেখতে পাই, 

তাদের দেহে এঁ বিশেষ এন্কাঁইমটির অভাবের 
ফলেই এরূপ হয়। 

টেরিন (566117)), পর্ফাইরিন প্রভৃতি আরও 

কয়েক রকমের রানণায়নিক পদার্থ প্রাণীদের 

বহিরাব্রণের বর্ণ হ্ট্টিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। 
বিভিন্ন কারণে একইদ্ধপ বর্ণের প্রকাশ ঘটতে 

পারে। এক লাল বর্ণ স্যগ্টিই ছয় রকম ভাবে হতে 

পারে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্যারোটিন শ্রেণীর পদার্থের 
প্রভাবে লাল রঙের স্থগ্্ি হয়। কেঁচোর লাল রং 

হিমোগ্লোবিন থেকেই উত্পন্ন হয়। প্রজাপতি ঝ। 

কোন কোন জাতীয় ব্যাঙের গায়ে যে লাল রং 

থাকে ত1 টেরিন থেকে উৎপন্ন হয়। পরফাইবিন 
অনেক পাখীর পালকে লাল রঙের স্যটি করে। 

ক্ষেত্রবিশেষে একিনোক্রোম নামক একটি পদার্থ ও 

লাল রং স্থজনে অংশ গ্রহণ করে থাকে । আবার 

কোন কোন কীটের লাল রং তাদের 'দেহের 

গঠন বৈশিষ্টে/র জন্তেও প্রকাশ পায়। 
অনেক জীবের দেহের রং তার আত্মরক্ষার 

উপায়ন্ববূপ ব/ব্ত হয়। অনেক কাট-পঙ্ঙ্গের 

রং হুবহু কাচা, পাকা বাশুকৃনো পাতার অন্থরূপ 

হয়ে থাকে। তারা পরিবেশের সঙ্গে তাদের গায়ের 

রং মিলিয়ে যথাস্থানে আশ্রয় নেয় এবং শত্রুর দৃষ্িভ্রম 
ঘটিয়ে আত্মরক্ষা করে। শীতপ্রধান দেশে আবার 

এইব্ূপ কোন কোন কীটের শীত ও গ্রীন্মকালে 

গায়ের রডের পরিবর্তন ঘটে। এভাবে তার! 

গ্রীক্মকালে গাছের রঙের সঙ্গে মিশে থেকে শক্রর 

কবল থেকে আত্মরক্ষ। করে। শীতকালে আবার 

তুষার-বর্ণ ধারণ করে? বরফের সঙ্গে মিশে আত্ম- 
গোপন করে। | 

জন্তজানোকারের মধ্যেও যে গায়ের রং আত্ম- 



২৭৪ 

গে।পনের সহারক হয়ে থাকে তার অনেক দৃষ্টান্ত 

আছে। বহুক্ধগী নামক একপ্রকার গিগিটর কথা 

অ?নকেরই জান! আছে। তার| প্ররোঙ্গন মত 

গায়ের বং পরিবর্তন করতে পারে। জের! 

প্রদোষকালে খুব সক্রিমভাবে বিচরণ করে। 

তার ভোরাকাট। গায়ের রঙের জন্যে প্রদোষের 

দবপ্পালৌকে সে প্রায় অনৃশ্ঠই হয়ে থাকে; ফলে 
শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষ। পান্। এরূপ দৃষ্টান্ত 

আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। 

দেহের রঞ্জক পদার্থের প্রভাব কোন কোন 

জীবের যৌন ব্যাপারের সঙ্গেও বিশেষভাবে সংগ্িষ্ট। 

ফুলের বং তার পরাগমিলনের পক্ষে সহাফ়ত। করে। 

যৌন মিলনের সময় ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে রঙের 

পরে 

২২২ 
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[১২শবর্ষ ৫ম সংখ্যা 

জৌলুষে মদুরীকে মুগ্ধ করত প্রমান পায়। মানুষের 

গাত্রবর্ণও স্বী-পুকষে্ পার পরক আকর্ষণের একটি 

পগ্রন্থাণ বন্ধ । 

যে ক্যাবোটন জাতীঘ পার্থ সন্ধে পূর্বে 
আলোচিত হয়েছে, প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রর্ঘনন যষ্থে 

তার অপ্তিত্ব অততথাত্রায় থাকে । প্রাণীর যৌন গ্রন্থি, 

পুপ্ণরেণু, ডিম, ফল প্রভৃতির মধ্যে যথেই পরিমাণে 

ক্যারোটিন পাগমা যাঁয়। 

দেখা যাচ্ছে যে, জীবদেহের রঞ্ধক পদার্থ এক- 

দিকে যেমন দৈহিক সৌন্দর্য বুদ্ধি করে, অপন্ 

দিকে তেমনি আবার জীবনধারণের পথও স্থগ্ 

করে দেয়। 
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সডেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার 
পরযান্টের দৃশ্ত। ১৯০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ইস্পাতের বতু্পের মধ্যে পারমাণবিক চুলীটি স্থাপিত 

হবে। এই শক্তি উত্পাদন কেন্দ্র থেকে ১৮০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে। 



এনজাইম 
ভ্রীজয়। রায় 

আধুনিক চিকিংসা-বিজ্ঞানে এনজাইম নানাবিধ 
রোগের চিকিৎসায় নানাভাবে সাহায্য করে 

যথেষ্ট বিস্ময় স্থষ্টি করছে বটে, তবুও একথা ঠিক 

যে, এন্জাইম জাতীয় পদার্থগুল মোটেই নতুন 
নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্নদেশে 

মগ্চপান প্রচলিত ছিল। আদম মানুষও আওুরর 
রস গজিয়ে মদ প্রস্তত করবার প্রক্রিয়া জানতো ]। 

তারা শুধু জানতো না, ষে বস্ দ্রাক্ষারসকে 

মছ্যে রূপান্তরিত করে তা একটি এন্জাইম। 

তাছাড়া তারা কল্পনাও করতে পারে নি যে, 

শরীরের কোন অংশে স্স্ম শিরর মধ্যে জমে-৪2া 

রক্তের একবিন্দু ডেলা গলিয়ে দিতে পাহাঘ্য 

করে এই এন্জাইম অথবা সাগিঘে তুলতে পারে 

দুরারোগ্য ব্রহ্কাইটিন বোগ। 

এন্জাইমের স্বরূপ এবং আবিষ্কারের ইতিহাঁন 
বলতে হলে আগে ফার্সেন্টেশন বা কিথকরণের 

কথা অংলোচনা করা প্রয়োজন। দ্রাক্ষারসের 

ভিতরকারু দ্রাক্ষাশর্কর। ঈষ্ট নামক উদ্ধিদকোষের 

সাহায্যে আলকোহল (মন্ধ) ও কার্বনিক 

আপিডে রূপান্তরিত হয়। কার্বানক আযামিড 

প্রস্তুত হওয়ার ফলে রস ফেনায়িত হয় এবং 

তাথেকে বুদ্ধদ উঠতে থাকে। এই ব্যাপার লক্ষ্য 
করে তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম 

দিয়েছিলেন ফাঁ্মপ্টেশন। কি কারণে ফার্সেনেশন 

হয় তা জানবার জন্তে বিজ্ঞানীরা বহু আণুবীক্ষণিক 

পরীক্ষা করেছিলেন। তারই ফলে তারা ঈষ্টের 

মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার এককোধী, সংখ্যায় 

দ্রুতবধ মান জীবাণুর সন্ধান পন। জীবাণুগুলি 

ছত্রাক শ্রেণীর। দুধ টকেযাওয়! বা আলকোহল 

থেকে ভিনিগার তৈরী হওয়া ইত্যাদি পৰ্দিবর্তনের 

কারণ এই ধরণের জীবাণু। এগুলি জীবদেই বা 
উত্তিদদেহের জীবন্ত কোষের ভিতরকার প্রোটো- 
প্লাজমে থাকে এবং কিছু আর্রতা ও প্রায় ৪০০সে. 
তাপে এই জীবাণুদেহ থেকে একরকম দানাদার 
পদার্থ উৎপন্ন হম এ দানাদার বস্তই এন্জাইমের 
পূর্ববর্তী পদার্থ (6:০01501)। যে সব কোষ 
থেকে এন্জাইম নি:স্থত হয় সেগুলিতে এ দানাদার 
বস্ত থাকে । যখন বিশেষ বিশেষ আমু এন্জাইম- 
আাবী কোবগুলিতে উত্তেজনা সু্রি করে, তখনই এ 

পূর্ববতী পদার্থ এন্গাইমে পর্ণিত হয় এবং রসের 
মত পিঃহ্গত হতে থাকে। যেমন--পেপসিনোজেন 
থেকে পেপিন, টিপসিনোজেন থেকে টিপসিন 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। 

এন্জাইম শরীরে নানারকমের ক্রিয়া ঘটাতে 
সাহায্য করে। আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় যে 

সব এন্জাইম সাহায্য করে সেগুলির কথ! 

শ্রেণীপরম্পবায় বলা হলো। | 
১। আমাইলোলাইটিক--এগুলি শ্বেতসার 

জাতীয় খাছকে শর্করা ও অন্যান্য যৌগিকে পরিণত 
করে) যেমন--টায়ালিন। এই এন্জাইমটি মুখের 
লালার সঙ্গে নি.সহ্থত হয়। 

২। ডাইস্তাকারেজ--এগুলি সুক্রোজকে মম- 

পরিমাণ গ্রকোঙ্গ ও ফ্রাকটোজে পরিণত করে; 
ষেমন--আন্ত্রিক রসের ইনভার্টেজ, মন্টেজ ইত্যাদি । 

৩। লিপোঙ্গাইটিক--চধিজাতীয় বস্তুকে ভেঙে 

ফ্যাটি আপিড ও গ্নিদারলে পরিণত করে। 

যেমন - অগ্নযাশয়ের লাইপেজ। 
৪ প্রোটিওলাইটিক--প্রোটিন জাতীয় থাগ্ঠ 

বন্তকে প্রোটিগজ, পেপ টোন, পলিপেপটাইড ও 

আনে! আআঁমিডে ভেঙে দেয়; যেমন--পাঁচক 

রসের পেপ.দিন € অগ্ন্যশয়ের টি পদিন। 
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৫। পেপটোলাইটিক--পূর্বোক্ত প্রোটিওক্গ ও 
পেপটোনকে পলিপেপনাইড ও আ্যাপিড করে 
দেয়) যেমন--আকস্ত্রিক রসের ইরেপপিন। 

উপরিউক্ত সব এন্ক্ষাইমগুলি বস্কর অণুর 

(380505806) সঙ্গে জলের অণু যুক্ত করে এ 

গ্রতিক্রিয়! ঘটায়। এছ।ড়া আরও কতকগুলি 

এনজাইম আছে? ধেষন-__ 
৬। কোযম়াগুলেটিভ--এগুলি দ্রাব্য প্রোটিন 

জাতীয় পদার্থকে অদ্রাব্য বস্তুতে পরিণত করে) 

যেমন--প।চক রসের রেনিন। 

৭। অক্সিডেজ-- এগুলি অক্সিজেন বহন করে 

এনে তম্ধর মধ্যেকার শ্বাস-প্রশ্বান ক্রিয়া চালায়। 

৮। বিডাকঝটেজ - উপরিউক্ত পদার্থ গুলিপ 

বিপরীত-ধমণ; এগুলির কাজ হগো! তস্তর মধ্যে 

বিজারণ ঘটানো । 

৯। ডিফেমিনেজ- এগুলি আমিনো যৌগিক 

পদার্থ থেকে আমিনো শ্রেণী সরিয়ে দেয়। 

১০। ইনউ্রাসেলুলার . এনজাইম _ কোষের 
ভিতরকাঁর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহাধা 

করে। এগুলিকেও পরিপাকক্রিগ্ায় প্রয়োজনীয় 

এন্জাইমগুলির মত বস্তর উপর ক্রিয়া অনুসারে 
শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যেমন-__আযসিলোলাইটিক 

ইত্যাদি। মৃত্যুর পরেও এই এন্জাইমের কাজ 
চলতে থাকে, যদি মৃতদেহকে উপযুক্ত অবস্থায় 

রাখা য়ায়। 
এন্জাইমের কাজ হলো রাসায়নিক কোনও 

বস্তকে অন্য বস্তুতে রূপাস্তরিত করা। যেমন-- ঈষ্টের 

এন্জাইম জাইমেজ, গ্রাক্ষাশর্করাঁকে মদে পরিণত 
কবে, টায়ালিন শ্বেতসার জাতীয় থাগ্যবস্তকে ডেক্সটি ন 
ও ম্যাণ্টোজ করে দেয় ব পেপসিন প্রোটিন জাতীয় 

খাছ্যবস্তকে প্রোটিওজ ইত্যাদিতে পরিণত করে। 
এন্জাইমের শক্তিকে পারমাণবিক বোমার সঙ্গে 

তুলনা করা যায়; কারণ পদার্থটির সামান্ত 

পরিমাণেরও অসাধারণ কর্মক্ষমত1 দেখা যাঁয়। সামান্ত 

একটু এন্জাইম প্রভূত পরিমাণ বস্তর উপর কাজ 

উ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শবর্ষ) ৫ম সংখ্যা 

করে; অথচ রূপান্তর সাধনের পর এনজাইম নিজে 
অবিকৃত অবস্থায়ই থেকে যায় এবং অন্য নতুন বস্তুর 
উপর কান্ত করতে পারে। সাধারণতঃ ৪০০ সে. 

তাপেই এন্জাইমের কাজ ভাল করে চলে। 
অতিরিক্ত উত্তাপ এর কাজে প্রতিবন্ধকতা হ্ট্রি 

করে। আমাদের জীবনধারণ ৪ অনেকট! এন্জাইমের 
উপর নির্ভরশীল। পরিপাক ক্রিদ্না, শ্বাস-ক্রিঘা, 

পেশীচালনা বা মুত্র গ্রস্থিকে সচল রাখতে এন্জাইমের 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এমন কি এন্জাইমের 
অভাবে স্ায়বিক উত্তেজনাবৌধ ও কিছুটা! কমে যায়। 

বিভিন্ন প্রকার জীবজন্থর দেহে এন্জাঁইমের বিভিন্ন 

রকমের ক্রিয়! দেখা যায়। 

যে ধরণের খাগ্য আমরা গ্রহণ করি না কেন, 

সেট। যতক্ষণ কোনও সরল বস্তুতে রূপান্তরিত 

না হচ্ছে, ততক্ষণ তার ছ্বার| শরীরের কোনও পুষ্টি 

সাধিত হতে পানে না। এই সর্লতর বস্তগুলি 

শরীরের ততন্ত গঠনের কাজে লাগে। ঈষ্টের মত 

এককোষী জীবদেহেই হোক বা জটিল মানবদেহেই 
হোক, এন্জাইম সর্বদা তার চতুষ্পা্বস্থ এলাক] 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে জীবদেহের 

উপযোগী তন্ততে পরিণত করে। 

পরিপাক ক্রিয্নায় এন্জাইমের প্রয়োজনীয়তা 

কতখানি, যে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। 

কোনও খাছ্যবস্ত চিবানোৌর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থেকে 
যে লাল! বেরোতে থাকে, তাঁরই একটি উপাদানের 

নাম টায়ালিন। এই এন্জাইমটি খাছের মধ্যেকার 
শ্বেতসারের অণুগ্ডলিকে ডেকষ্রিন নামক সরল শর্করায় 

পরিণত করে। সামান্য অস্ ও লবণের উপস্থিতিতে 

টাঞ্খালিনের কাজ ভাল হয়। অগ্নের পরিমাণ 

বাড়লেই এর কাঁজ বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে 
পাকস্থলীতে খাগ্য বস্তু পৌছাবার পরেও যতঙ্গণ 
পর্যস্ত বিশেষ শ্রাবক গ্রন্থি থেকে হাইড়োক্লোরিক 
আাসিভ না বেরোয়, ততক্ষণ টায়ালিনের কাজ 

চলতে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, এই এন্জাইমের 
অনুপস্থিতিতে শ্বেতসার জাতীয় থাস্ভাংশগুলি কি 
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শর্করাঁয় পরিবতিত হতে! না? হতো, কিন্তু এত 

ধীরে ধীরে হতো যে, ধরাই পড়তো না। শ্বেতসাঁর 
জাতীয় খাদ্য ও জল একত্রে থাকলে প্রীয় বসরাঁধিক 

কাল পরে শ্বেতসার অণুগুলি জল টেনে নিয়ে 

শর্করায় পছ্ণত হতো । আবার যদি সীলফিউরিক 

আদি দ্রাবণে এ জাতীয় খাছ্য ফোটানো 

হয় তব কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই পরিবর্তন 
ঘটে থাকে; কিন্ত দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় 

এন্জাইম এর চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করে। 

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পার] যায় যে, 
এন্জাইম 'অজৈব অণুঘটকের মত কাজ করে? অর্থাৎ 
এন্জাইমের উপস্থিতি রাসায়নিক ক্রিয়াকে দ্রুততর 

করে। 

খাদ্য পাকস্থলীতে যাওয়া মাত্রই পাচক রূস 

নিংক্ত হ্য়। এই রসের তিনটি উপাদানের নাম 

হচ্ছে-_পেপ পিন, বেনিন ও লাইপেজ নামক 
এন্জাইম। তাছাড়া পাঁচক বদে হাইড্ৌক্লোগিক 
আামিডও থাঁকে। এই আযাঁদিভ পেপ মিন সহযোগে 

প্রোটিন জাতীয় খাগ্চকে (মাছ, মাংস ইত্যাদি) 

প্রোটিওজ, পেপটোন ও আযামিনো আিডে 

রূপান্তরিত করে। নামগুলি জটিল মনে হলেও 

আসল প্রোটিনের চেয়ে এগুলি অধিকতর সরল 

উপাদান। এই উপাদানগুলিই প্রোটিন-পরিপাকে 
সাহীষ্য করে। গব্ষেণাগারে এই রূপান্তর সাধন 

করতে হলে গাঢ হাইড্রোক্লে।রিক আপিভ ও 

প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন । অথচ শরীরের তিতরে 
কোন গাঢ় আযামিডের দ্বার এই রূপান্তর ঘটে 

না। এন্জাইম হাল্ক? ধরণের আযপিড দ্বারাই 
অল্প তাঁপে এই পরিবর্তন ঘটায়। 

রেনিন দুধ বা এ ধরণের কোনও দ্রব্যকে 

ছানায় পরিণত করে। ছানায় কিছু মাখন ও 

কেজিন থাকে । দুধ নষ্ট হয়ে ধা টকে গেলে 

বুঝতে হবে যে, কোনও জীবাণুর দ্বারা দুধের মধ্যে 

কেজিন সৃটি হয়েছে । বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছানার 

পঞ্জিপাক হয়।. চবি, তেল ঝা ঘি জাতীয় গিনিষের 
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সঙ্গে খদি প্রোটিন জড়িত থাকে তবে তা পেপ.দিন 

+হাইড্রোক্লোরিক আপিভের দ্বারা গলে যায় এবং 
লাইপেক্জ চবির অণুগুশিকে ভেঙে ফ্যাটি আমিড 
ও গ্রিপীরল উত্পাদন বরে। 

টিপপিন অগ্র্যাশস্জ ও আগিক গ্রস্থির কোষ 

থেকে তৈরী হয়। এই এন্জজাইমটির কাঞ্ের 
সঙ্গে পেপিনের কাধপ্রণালী তুলনীয়; অর্থ।ৎ 
প্রোটিন জাতীয় খাছ্য পরিপাক হওমার উপযোগী 

করাই এর কার্জ। পেপসিন অস্ সহযোগে 

প্রোটিনের প্িবর্তন ঘটায়, কিন্ত টিপণিন ক্ষার- 

ধমী পদার্থ সহযোগে অতিদ্তত একই কাজ করে। 

তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধঃণের প্রোটিন - ইলাটিন 

ইত্যাদির পেপশিন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে 
পারে না। টিপপিন কিন্তু তা পারে। তাছাড়া 

প্রোটিওজ বা পেপ টোনকে পুনরায় অধিকতর সবল 

করে প্রথমে পদ্িপেপটাইড ও পরে নানারকম 

আামিনো আদিডে পরিণত করে। তবে পেপ সিন 

যদি প্রোটিনকে প্রথমে সরল করে না দেয় তবে 

টিপপসিনের দ্বারা কোন কাজ হয় না। 

চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানীরা টিপপিন নামক এন্- 

জাইমটিকে অন্য কাজেও লাগিয়েছেন। এই 

এন্জাইমটিকে দানাদার করা যায়। সেই অবস্থায় 

এন্জাইমটি শুন্ধ এবং সুম্্ম আশের মত ধেখায়। 
বস্তুটি জলে গুলে অথবা মলমের আকারে বা 

নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুকে ব্যবহার করা যায়। 

অনেক সময় দেখ। যায় ষে, নিউমোনিয়া! সেরে 

যাবার পরেও রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক 
হতে পারে না। এই রকম ক্ষেত্রে রঞঙ্েন রশ্শির 

দ্বারা ছবি নিলে দেখা যায় যে, রোগীর 

বক্ষগহবরে কিছুটা ক্লেদ বা পুঞজ বয়ে গেছে 

এই রোগকে এম্পাইয়েমা বলা হয়। অনেক 

সময় ফুস্ফুদের আবরণীর ভিতরেও গাঢ় ক্রেদ 

জন্মে থাকে। তার ফলে ফুম্ফুন যথারীতি 

প্রসারিত হতে পারে না এ«ং ঝোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের 

কষ্ট আরস্ভ হয়। বেশী রকমহলে রোগী ভাল 
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করে খেতেও পারে না। ্ুচিকাষোগে ক্লে 

টেনে বার করাও মহজসাধ্য নয়। এই রকম একটি 

রোগীর বুকে আধ আউন্স টিপসিন স্থচিক' 
ঘবারা প্রয়োগ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্য 

যে, পরদিনই ত।র রেদ হাল্কা হয়ে গেল এবং 

সুচিকার সাহায্যে ত| টেনে বের কর! সম্ভব হলো। 

ফলে রোগীটির ফুস্ফুপ যথাগীতি প্রপারিত হতে 

লাগলে! । এ রেদে কিছু কিছু প্রোটিন জাতীয় 

উপাদান থাকে এবং বিজ্ঞূনীর এরূপ ক্ষেত্রে 

টিপপিনের প্রে।টিন সরল করবার শক্তির সদ্ধাবহার 

করেন। 

7:0110116069515 রোগ হলে রোগীর ক্লোম- 

শাখাগুলি (81000110105) ফুলে যায় ও কেদে ভরে 

ওঠে । সাধারণতঃ এই রোগ নিউমোনিয়া বা 

হুফিং কাশির পরেই হয়ে খাকে। অবশা ফুস্ফুশের 

অন্যান্য সংক্রমণের পরেও হতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত 

চিকিৎপার অভীবে এই বোগ ধাতুগত (০1):0101০) 
হয়ে যায় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই খুব কাশি হতে 

থাকে । এই বোগে আযান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেও 

বিশেষ সফল পাওয়া ঘায় না। কিন্তুটিপণিন 

প্রাক শুঁকলে স্নেক] পাতলা হয়ে কাশির সঙ্গে 

বেরিয়ে আমে বলে রোগীর কষ্টের উপশম হয়? 

অবস্থা ক্লোমশাখাগুপি তখনই স্বাভাব্কি অবস্থায় 

ফিরে আনে না। কিন্তু কষ্ট লাঘব হলেই রোগী 

স্বপ্তি পায়। অগ্র্যাশ:য়র আর একটি এন্জাইম 

হুচ্ছে ডরমেজ। এই এন্জাইমটি প্রোটিন জাতীয় 

খান্যকে সরল করে দিয়ে পরিপ।ক ক্রিমার শাহীষ্য 

করে। চিকিৎলকের1 এই এন্জাইম প্রয়োগ করে 
্রষ্কাইটস ও ফুল্ফুদের অন্থান্ত প্রদাহে টিপলিনের 

চেয়েও বেশী সুফল পেয়েছেন। 

অগ্নযাশয়ের আরও ছুটি এন্জাইম আছে। 

এদের নাম মণ্টেজ বা আআমাইলেস এবং লাইপেজ। 
প্রথমোক্তটি শ্বেতসার জাতীয় খাগ্যবস্তকে আরও 

সহজপাচ্য করে দেয়। আদদ্ধ শ্বেতনারকেও 

মলঠোজে পরিণত করে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, ৫ম সংখ 

লাইপেজ ন্সেহজাতীয় খাছ, অর্থাৎ তেল, ঘি 

ইত্যাদি দ্রব্যকে ক্ষারের মাধ্যমে অবদ্রব বা দুধের 

মত বস্ততে পরিণত করে। আবার এই এন্জাইমই 
স্লেহজাতীয় খাগ্দ্রব্যকে ফ্যাটি আসিড ও গিলারলে 

পরিণত করে। ফ্যাটি আমিড ও অগ্ন্যাশয়ের 

ক্ষারত্ব মিশে সাবান জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

এ সাবান স্সেহদ্রবের বিন্দুগুলিতে লেগে যাঁয়। 

তার ফলে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গ সংলগ্ন হয় 

না। প্রোটিনের উপস্থিতিতে এ অবদ্রব স্থায়ী 

হয়। 

স্বাভাবিক অবস্থান এন্জাইম স্থশঙ্খলায় কাঙ্গ 
করে যায়। সেজন্যে এর ব্যতিক্রম ঘটলে চিকিৎ- 

সকেরা বিভিন্ন রোগ নির্ধারণের কিছুটা সঙ্কেত 

পেতে পাবরেন। কোনও প্োগী তলপেটে গ্রব্ল 

বেদনার উপপর্গ নিয়ে উপস্থিত হলে চিকিৎসকের! 

হঠাৎ রোগ স্থির করতে পারেন না। তারা কেবল 

মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন যে, হয়তো! 

বোগার আ।পেনিক্স বা কোনও আন্বিক ক্ষত 

ফেটে গেছে অথবা অগ্রণাশমের প্রদাহ হয়েছে। 

অথচ প্রথম ছুটি রোগে সত্বর অস্ত্রোপচারের প্র/য়াজন, 

কিন্তু তৃতীয়টিতে অস্ধ্রোপচার না করেও রোগীকে 

আরাম করাযায়। এই সব ক্ষেত্রে রুক্তের মধ্যে 

আমাইলেক্ব নামক এন্জাইমের পরিমাণ স্থির 

করে রোগ নিধ্ণরণ করা সম্ভব। এন্জ্জাইমের 
পরিমাণ বেশী হলে বোঝ| যাবে যে, রোগটি 

অগ্ন্যাশয়ঘটিত । 

এবার ক্ষুদ্র অস্ত্রের তিতরকার এন্জাইমের 

কথায় আসাধাক। এখান থেকে তিনটি এন্জাইম 

বেরোয় । যেমন-- 

১। ইনভার্টেঞ্জ বা স্থক্রেজ 

২। মন্টেজ 

৩। ল্যাক্টেজ 

সথক্রেজ ইক্ষুশর্করাকে বিশ্লিষ্ট করে গ্ুকোজ ও 
ফ্াক্টোজে পরিণত করে। স্থক্রেজ ইক্ষুশর্করার 

সঙ্গে কিছু জল যুক্ত করে এ পরিবর্তন ঘটায়। 
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এন্ফ্াইষের পরিবর্তে কোন আাপিড ঘারা দেহের 
উত্তাপের সমান তাপে ইক্ষুশর্করাকে বিশিষ্ট করতে 

হলে এন্জাইমের চেয়ে ১০ কোটি গুণ বেশী 
পরিমাণ আমিডের প্রয়োজন হতো। এই দৃষ্টান্ত 

থেকেই এন্জ্জাইমের শক্তি সম্পর্কে কিছু ধারণ। 

হবে। 

আয।মাইলেজ দ্বারা পপ্রিবাঁতিত মণ্টোঞ্জ ক্ষু 

অস্ত্রের মন্টেজ নামক এন্ক্রাইম দ্বারা গ্র,কোজে 
পরিণত হয়। ল্যাক্টেজ দুধের উপর কার্গ করে 

ও তাকে ল্যাকোপ্ করে দেয়। এক কথায় ক্ষুদ্র 

অস্ত্রের এন্ক্লাইম গুলি শ্বেতপার জাতীয় অণুগুলিকে 
সরল শর্করায় পরিণত করে। ধবজ্ঞানিকের ভামায় 

ক্র অস্ত্র ডাইস্তাকারাইডকে মনোপ্যাকারাইড করে 
দেয়। এ ছাড়া অন্বে ইরেপসিন নামক আরও 

একটি এন্জাইমের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোনকে সরল করে 
আমোনিয়া ও অগ্ান্য নান। রকম জটিল জব পদার্থে 

পরিণত করে। এন্জাইন দ্বার| রূপান্তরিত পদার্থ- 

গুলি ক্ষুত্র অস্ত্রের ভিতরের কোষের দ্বার শে।ধিত 

হয়ে শরীরের বিভিন্ন তন্তর পুটসাধন করে। 

আমাদের শরীরের মধ্যে সর্বদাই শ্বাসন্রিয়া 

চলছে। কিন্ত একমাত্র ফুস্ফুপই শ্বাসক্রিয়ার 

যন্ত্র নয়। শরীরের বিভিন্ন তন্তর মধ্যেও গ্যাসীয় 

আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে শ্বাসক্রিযা চলে থাকে। 

তন্তর মধ্যে গ্যানী় পরিবর্তন ঘটায় এন্জাইম। 
পূর্বে বলা হয়েছে যে, অক্সিডেজ জাতীয় এন্গ্াইম 
এই কার্জ করে। এই এন্সাইমের নাম ট্রান্স- 

পোরেজ। আবার প্ডাক্টেঙ্গ জাতীয় এন্পাইম 

তন্তর মধ্যে বিজারণ ঘটায় 

আগে বল! হয়েছে ষে, টপসিন প্রোটিনকে 

আমিনো আমিডে পরিণত করে। ক্ষুদ্র অস্ত্রের 

কোষ দ্বারা শোষিত হয়ে এই আযাপিডগুলি রক্ত- 

এন্জাইম ২৭৪ 

শ্োতের সঙ্গে মেশে ও রক্তবহিত হয়ে বিভিন্ন 

তন্তূতে পৌছে তন্ত মংশ্লেবণে সাহাধ্য করে। 

সেখান থেকে তার ঘকতে আমে এনং ডিয়ে- 

মিনেক্স জাতীয় এন্ক্কাইমের দ্বারা বিগ্লিই হযে 

ইউরিয়া ও ইউরিক আমিডে পরিণত হয়। মৃত্রের 
সঙ্গে পেগু'ল বাইরে বেপিয়ে আসে। তবে শব 

ইউপিয়াই এই উপায়ে তৈরী হম না। শরীরের 

বিভিন্ন অর্পের মধ্যে আঙজিনেক্জ নামক মার একটি 
এনজাইম আছে। বিশেষ ধরণের আযমিনে| 
অ]ামিডের দ্বারা অন্য আমিনো আলিডে পরিণত 

হমু ও ইউরিয়] তৈদী করে, রক্ত থেকে অতিরিক্ত ও 

অনাব্য্ক দ্রব্য মৃত্রের সাহায্যে বের করে 

দেওয়াতেও এন্জাইমের সাহা গ্রয়োঙ্ন। 

ফস্ফোরিক এগ্রারেজ বা ফস্ফেটেপ্গ নামক 

এন্জাইম অস্থি ও দম্তভগঠনে সাহাধয করে। 

থম্বে নামক একটি এনজাইম রক্ততঞ্চনে 
সাহায্য করে। কোনও স্থান অন্ন কেটে গেলে 

দেখা যায়, কিছু রক্ত ক্ষরণ হওয়ার পর জমাট বেধে 

গেছে। রুক্ত শোতের মধে/ ফাইতব্রিনোঙ্জেন নামক 

একপ্রকার পদার্থ থাকে। এছাড়। থস্বেঞ্ের 

পূর্ববর্তী বন্ত প্রোথম্বিন থাকে। এই বস্তটি 
রাঁনায়নিক পরিবর্তনে থ্থেজে প্গিণিত হয় এবং 

থম্বেজ ও ফাইব্রনোজেন মিলে ফাইব্রিন তৈরী হয়। 
ফাইত্রিন রক্তের পিও(কারে ক্ষতের উপরে জমে 

শিয়ে পুনরায় বন্তক্ষরণ হতে দেয় না। 

প্রত্যেকটি এন্জাইমের নির্দিষ্ট কার্ধপ্রণালী 
আছে। একটির উপস্থিতিতে অন্যটির কাজে 

কোনও ব্যাঘাত হম ন|। কেবল রোগ হপেই 

এর ব্যতিক্রম ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ ট্রান্সআযামিনেজ 

এন্জাইমটির কথা ধর] যাক। হদ্য্্, মাংদপেশী, 

যককৎ এবং গাঢ় অবস্থায় মন্তিক্ষে এই এন্জাইমের 

সন্ধ।ন পাওয়| যয়। ফুস্ফুসে এই এন্জাইম নেই.। 

আধুনিক চিকিৎস।-বিজ্ঞানে ট্রান্গআযামিনেজ অনেক 
সমস্যার সমাধান করে এনেছে। 

কিছুকাল আগেও রোগীর (থশ্বোপিসের ) 



২৮০ 

দেহে রক্তপিণও কোথায় আছে তা স্থির করতে 

চিকি্পকদের বিশেষ বেগ পেতে হনেে।। কারণ 

এক্স-রে দ্বারা ছবি নিয়ে বা খিখেষ বৈহু/তিক তরঙ্গের 

সাহায্যে হৃদযন্ত্রের রেখাচিত্র নিয়ে (চ1৩৩০০- 

০8101941919) রক্রপিগ্ের অবস্থান সঠিক দ্রান! 

যেতন|। অথচ তখ্পরতার সঙ্গে বানস্থ! না করতে 

পারলে এই ধরণের রোগীর দীব্নহানির আশগ্কা 

যথেষ্ট । যুক্তরাষ্রের কয়েক জন বিজ্ঞানী ভাবলেন 

যে, শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে যখন উ্রান্স- 

আমিনেজ নামক এন্্রাইম আছে, তখন জদ্যস্থ বা 

যকুতের তোগে রোগীর রক্ত পরীক্ষার ছারাই রোগ 

শ্ধিণরণ করা যাবে। প্রথমে তারা শ্বাস্থাবান 

লোকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন থে, তাদের 

রুক্তে এ ট্রান্গআমিনেছের পরিমাণ ১৯৪৭ 
ইউনিট। যকৃতের দোয বা হাদণস্ত্রে ধমনীতে 

রক্তপিগ্ড থাকলে 

এন্জাইমের পরিমাণ বেড়ে ৬৮০৭ ইউনিট পর্যন্ত 

হয়ে যায়। 
৩*০ জন করে!নাঁদী থঞ্োগিসের রোগীকে 

পরীক্ষ! করে শতকর!| ৯৭ জনের ক্ষেত্রে ই্রান্স- 

আমিনেক্জ পরীক্ষায় ঠিক ফল পাওয়া গেছে। 

কিন্তু ফুস্ফসে রক্তপিণড থাকলে এই পরীক্ষা ফল প্রদ 

হয় না। 

আগে ইনট্রাসেলুলার এন্জজাইমের কথ। বলা 
হয়েছে। মৃত্যুর পর পেশী সক্কোচনের (1২189? 

00105) কথা সকলেই জানেন। এর মুলে 

রয়েছে মাইয়োপিন নামক এন্জাইম। মাংসপেশ, 

ৃতরগ্রন্থি ও প্ীহাতে পেপ দিন ধরণের এই এন্জাইম 
থাকে। মাইয়োসিন মৃতদেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত 

করে এবং ক্রমশঃ শরীরটি শক্ত হয়ে ওঠে। বক্ত 

জমাট বাধতে যে সব অবস্থার প্রয়োজন, এই 

ক্ষেত্রেও তা দরকার । 

নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য এন্ডাইমের 
স্বাভাবিক কার্ধকলাপে বাঁধা ঘটায়; যেমন-- 

(00101191% 0101017)19513) 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

আয়োডিন, পটাশিয়াম সাগুনাইড ও ফরম্যাল 
ডিহাইড ইত্যাদি। এপগুলিকে আযাি-এন্জইম 
বলে। অনেক রোগীর দেহে পেশিসিলিন প্রয্নোগ 

করলে নানাব্ধি খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখ! মায়। 

এই সর্বরোগহৃর ওধুধটি কি ভাবে বিকৃত হয়ে এ 

প্রতিঞ্চিয়। ঘটার তা নিয়ে বু গব্ষেণা হয়েছে। 

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, কতকগুলি জীবাণু 

পেনিপিশিন প্রয়েগে শিশ্তেজ তো হয়ই না, উপরস্ত 

তার ফল ন্ট করে দেন্দ। এ জীবাণুগুলির দেহ- 

নিত যে কোন বস্থই পেনপলিলিনের ক্রিয়া 

নই করে দেপ। খেষ পথন্ত তারা পেনিগিলিনে্জ 

এামক এনজ্াইমের সন্ধাণ পেয়েছেন তা থেকে 
একরকম ৪ তৈরী করে পেনিপিলিন-মচে তন 

রে!গীর উপর প্রয়োগ করে পেনিপিলিন-প্রতিক্রিয়া 

রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন । 

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কা্ধপ্রণাপী সহজভাবে 

বোঝবার জন্যে এন রোগ নিধ্ণারনের জন্যে 

এনজাইম সগদ্ধে চিকি্কদের পক্ষে সু জ্ঞান 

লাভের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। জীবাণু সংক্রমণ 

কি ভাবে এবং কি কারণে হয়, এন্জাইমের প্রকৃতি 
লক্ষা করে তা বোঝাও মহ্জ হয়ে উঠেছে। 

এ সধন্ধে যথেষ্ট গব্ষেণ। হচ্ছে ঠিকই, তবুও অনেক 
এনগাইমের ক্রিয়া এবং অবস্থান ঠিক নিধ্ধারিত 

হয়নি। এখনও বহু পরীক্ষা বাকী। পেগুশি শেষ 

হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বহুলাংশে এনজাইম, বিশেষ 
করে প্রোটিন-বিশ্লিষ্টকারী এনজাইম দ্বার! 

প্রভাবান্বিত হবে। 

মানুষের জন্ম, বৃদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্যে যে সব 

জটিল রাপায়নিক ক্রি চলছে; এনজাইম সম্বদ্ধে 

জ্ঞানলাভে তা অধিকতর সহজবোধ্য হবে। 

চিকিৎসা ও জীব-বিজ্ঞ!নীদের মতে, এন্জাইমের 

গব্ষেণায় মানুষ এক দিন তার জন্ম-র্হস্থের 

সন্ধান পাবে। 



বিজ্ঞান সংবাদ 

অন্ধের জন্যে ইলেকট্রনিক পঠন-সহায় 

অন্ধদের পড়বার জন্যে এক রকম উচু-নীচ 

হরুফের লেখা প্রচলিত আছে, কিন্তু এখানে সেটা 

আলোচ্য বিষয় নয়। সাধারণ হরফে লেখা পুস্তক, 

এমন কি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টাইপ করা চিঠি- 

পত্রার্দি যাতে অন্ধেরাঁ পড়তে পারে, তার জন্চে 

সম্প্রতি একরকম ইলেকট্রনিক যঙ্ধ উদ্ভাবিত 

হয়েছে। এ বিষয়ে এটাই হলো সর্বপ্রথম সাফল্য- 

জনক প্রচেষ্টা। ওহিয়োর বাটুলি মেমোরিয়াল 

ইন্ষ্রিটিউটের বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটি পরিকল্পনা 

করেছেন। 
এখন পর্যন্ত যন্টি যে পধায়ে এসেছে তাতে 

প্রত্যেক অক্ষরকে সঙ্গীতের সুরের মত স্বর দিয়ে 

প্রকাশ করা হয়। টেপ রেকডারের সাহাযো 

অন্ধদের এই ম্বরগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচয় 

করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার এথেকে শব্দ ও 

বাক্য।ৎখগুলি বুঝে নিতে পারবে। দেখা গেছে 

যে, অদ্ষেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে মিনিটে ১৫ থেকে 

২০টি শব্দ পড়তে পারে। 
কাঠের বাঝ্স সমেত একট ছোট রেডিও যঙ্ত্রের 

মত যন্ত্রটি ওজন প্রায় সাড়ে চার সের। এতে 

একট বৈদ্যুতিক স্থুইচ এবং শব্দ ও আলোক 

রশ্মির তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়েকটি ছোট 

হাতল আছে। ব্যবহারকারী যন্ত্রের সঙ্গে তার 

দিয়ে সংযুক্ত একটা ছোট নল হাতে করে ধরে 

লেখার উপর দিয়ে এক দিক থেকে অপর দিকে 

সরিয়ে নিয়ে যায়। নলের ভিতর ছুট ছোট 

টছ্যুতিক বাতি ও একটা লেন্স আছে। লেন্সের 

মাধ্যমে ছাপা অক্ষরগুলির প্রতিচ্ছবি কতকগুলি 

ফুটে! সেলের উপর পড়ে। এর ফলে বাঝ্ের 

মধ্যে অবস্থিত অনিলেটর উত্তেজিত হয়ে তা! 

জেনারেল ইলেকটিক 

থেকে বিশেষ ধরণের বিভিন্ন সুর বেকতে থকে । 

কাজে লাগানে। টেলিফোনের সাহায্যে বিভিন্ন 

স্থর থেকে শব্ধ ও বাক্যাংশগুণি অনুবাদ করা হয়। 

ব্তমানে অন্ধের! যাতে ইংরেজী অক্ষরের ছাপা 

লেখা এই যঞ্ধ্ের সাহায্যে পড়তে পারে, সেরূপ 

ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

মহাশুন্যে অভিযানের সহ।য়ক শ্বাওল। 

অতিদ্রত বধিঞ্চ একজাতীয় শ্াওলার সন্ধান 

পাওয়া গেছে। এগুপির সংখ্যা দিনে প্রায় 

১০০০ গুণ বাড়তে পারে। এর সঙ্গে তুলনায় দেখ! 

গেছে, আগে যে ত্রত বধিধুঃ শ্য/ওলার কথা জানা 

ছিল, সেগুলি দিনে মাত্র ৮ গুণ বাড়তে পারে। 

এই নতুন শ্যাওনা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের 
মহাশৃন্যে অভিযানের কাজ অনেকট] সহজসাধ্য হবে 
বলে আশা কর] যায়। জেনারেল ডায়নামিক 

করপোরেশনের মিঃ টি. এ. গাউচার এক বিবৃতিতে 

বলেছেন যে, পুথিবীর পরিবেশে প্রাণীর দ্বারা 

ব্যবস্ৃত হয়ে অক্িজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত 

হলে উদ্ভিদ যেমন কার্বন ডাইঅক্মাইড থেকে কার্বন 
আত্মপাৎ করে বাতাসের অক্সিজেন-সামায রক্ষা 

করে, সেব্প মহাশুন্য-যানের বদ্ধ কামরার ভিতর 
এ শ্যাওলার সাহাষ্যে যাত্রীদের জন্যে অক্সিজেন 

সরবরাহ অক্ষুগ্ন রাখা ধাবে। এ ছাড়া এ শ্যাওলা 

থেকে যাত্রীদের দেহ-পুষ্টির খাগ্ঠ, প্রোটিন এবং 

ভিটামিনও পাওয়া যাঁবে। 

অতি তীব্র আলোকরশ্শি প্র্নোগ করে খুব 

অল্প পরিসর স্থানে এই নতুন-রকমের হ্াাওলা থেকে 

সছ্ুভাবে এই কাজ পাওয়া যাবে। এই উদ্দে্টে 
কোম্পানী অতি তীত্র 

আলোক রশ্মি উৎপাদনকারী একপ্রকার ক্ষুন্ 
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পেছাতিক বাতি উদ্ভাবন করেছেন। এই বাতি 

থেকে সুররশ্মি- অপেক্ষা অনেক প্রণ তীব্র আলো 

উৎপন্ন হয়। 

শ্যা৪সা মেখানো ঘন জল পাশন্পের সাহায্যে 

একদিক থেকে অন্ত দিকে চালিত হন এবং 

পেন্সিলের মত সরু তীব্র আলোক রশ্মি তার উপর 

সবিরাম ভাবে পড়তে থাকে । সবিরাম আলোক- 

পাঁতের ফলে শ্বাওলাগুলিতে দ্রতগতিতে ফটো- 

সিস্থেসিপের কাজ চলে এবং অন্ধকারের সময় 

বিআম পায়। এই অবস্থাতেই তাঁদের কাধকরী 

ক্ষমতা সর্বাধিক হয় বলে দেখা গেছে। 

গুপির দ্বারা এভাবেই বদ্ধ বাতামের কারন 

ডাইঅকাইভড অপন্থত হয় এবং প্রচুর পরিম[ণে খাগ্ছ 

ও অকিজেন উৎপন্ন হতে থাকে । 

সাবমেরিন চালনায় পারমাণবিক শক্তি প্রযুক্ত 

হওয়াতে এটাকে পৃথিবীর উপগ্রহের সঙ্গে তুলনা 

করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর আবহাঁওদাঁর 

উপর নির্ভর না করে এই সাবমেরিন অনিদিষ্ট কাল 

জলের তলায় থাকতে পারে। €কবধল যাতীদের 

খান্চ ও অকিজেনের সরবরাহ করাই হলো এর 

একমাত্র সমস্থা।। এদিক থেকেও শ্যাওলা নিয়ে 

গব্ষেণার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 

হালা" 

রাক্রি-অন্ধত। সন্দন্ধে গবেষণা 

বাত্রি-অদ্ধতার কারণ ও তা নিরাময়ের উপায় 

সন্থদ্ষে কতকগুলি নতুন তথা পাওয়া গেছে। হার্ভার্ড 

ইউনিভাপিটির প্রফেসর ই. ডাউপিং প্রমুখ কয়েক 

জন বিজ্ঞানী এ-ভিটামিনের অভাব ঘটলে দেহে 

এবং বিশেষ করে চোখের ভিতর কি কি পরিবর্তন 

ঘটে, সে সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। এ-ডিটা- 

মিনের অভাবেই বাত্রি-অন্ধত1 রোগ জন্মে বলে 

জান! আছে। 

তাঁরা দেখেছেন যে, ইহ্ুরকে ভিটামিন-এ 

বঙ্জিত খাগ্ধ দিলে ওরা প্রথমে লিভারে সঞ্চিত 

তিটামিন.এ ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু 

জ্ঞান ও বিন [ ১২শ বধ) ৫ম সংখ্য। 

লিভারের সঞ্চিত ভিটামিনের পরিমাণ সকলের 

সমান না হওয়ায় কার৪ ক্ষেতে বাত্রি-অন্ধতার 

লক্ষণ কয়েক মাসের মধ্যেই দেখ। দেন, আবার 

কারুর শ্ষেত্রে কয়েক বছরও লেগে যায়। 

লিভারের ভিটামিন নিঃশেষ হয়ে যাবার অল্প দিন 

পরেই দেহের রক্ত ভিটামিন-শুন্য হয়ে পড়ে। 
এর পর থেকেই রেটিনার রগুক পদার্থ কমতে 

থাকে; কারণ ভিটামিন ছাঁড়া এই রঞজক পদার্থ 

উৎপন্ন হয় না। 

প্রথম দিকে বুক পদাথ কমতে থাকলেও 

তার মধ্যস্থিত প্রোটিন অংশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই 

থাকে। কিন্ত কয়েক সঞ্থাহ এই ভাবে থাকবার 

পর প্রোটিন অংশটির ভাঙ্গন ধরে। এই সময়ে 

ভিটামিন প্রয়োগ করলে তন্তগুলি আবার 

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আপতে আরম্ভ করে। 

কিন্ত রেটিনার তন্তগুলির ভাঙ্গন আরম্ভ হয়ে গেলে 

ভিটামিন গুয়োগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে 

অনেক দেরী লাগে। 

তবে ভিটামিন-এ প্রকৃতপক্ষে কি উপাদ্জে এই 

পরিব্তন ঘটায়, সে সম্থম্বো কেউই এখন পধস্ত 

নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারেন না। 

দেহের বিপাকশক্রিয়। মন্দীভূতকরণ 

ইউনাইটেড ফ্েটসের পারমাণবিক শক্তি 

সংস্থার কতিপয় বিজ্ঞানী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 

প্রকাশ করেছেন যে, ভগ়টিয়াম-ঘটিত ভারী জল 

ইছুরদের অধিক পরিমাণে খাওয়ালে তাদের দেহের 
বিপাক-ক্রিয়! মন্দীভূত হয়ে যায়। তবে সারা 

দেহের জলের ভাগ অপেক্ষা ষ্ণি ভারী জল শতকরা 

৩* ভাগ অতিক্রম করে তবে ইুরগুলি মরে যায়। 
কিন্ত তা শতকরা ২৪ ভাগ বাখলে তাদের 

দেহের কোন বিকার লক্ষিত হয় না। 

সাধারণ জলের মধ্যেই অতি নামান্ত পরিমাণে 

ভারী জল আছে। এর মধ্যে সাধারণ হাইড্রেজেনের 

বদলে ছুটি ভয়টিয়ামের পরমাণু বর্তমান। পার; 
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মাণবিক শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রে ভারী জলের দ্বারা 

নিউট্রন কিকাগুলির গতি মন্দীভূত করা হয়ে 
থাকে। বর্তমান পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন 

যে, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারী জল বিশেষ 

কাজে লাগবে। জীবদেহে ক্যান্সার কোঁষগুলি 

অতিদ্রত বধনশীল। বিজ্ঞানীর! অন্থমান করেন 

ধে, ক্যান্সারের ভা ব্ধ্নশীল কোষের বৃদ্ধিও 

ভারী জলের প্রভাবে কমে যেতে পারে। এক 

পরীক্ষায় তারা কতকগুলি ইছুরের দেহে ক্যান্সার- 
কোষ সংযোগ করে তাদের ভারী জল খাওয়াতে 

থাকেন । এতে দেখা যায়_যে ইছুরগুলি সাধারণ 

জল পান করে তাদের অপেক্ষী এদের দেহে 

কান্সারের বুদ্ধি অনেক কম। 

আরও একটি বিষয়ে প্রাণীদেহে ভাবী জল 

ব্যবহারের স্বযোগ আছে বলে বিজ্ঞানীরা আশা 

করেন। কতকগুলি ওমুধ দেহের ভিতরে কাজ 

সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই দেহ থেকে নিঙ্ান্ত হয়ে যায়। 
এরূপ ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগের 

সঙ্গে রোগীকে ভারী জল পান করাঁতে থাকলে 

তাঁর দেহের বিপাক-ক্রিয়া মন্দীভূত হয়ে যায়। 

এর ফলে ওনুধটির দ্বার! কাজ হবার যথেষ্ট সময় 
পাঁওয়া যাঁবে। 

উত্ত/প প্রয়োগে সরাসরি বৈদুযুতিক-শক্তি 
উৎপাদন 

পিট্স্বার্গের এক খবরে প্রকাঁশ যে, পটারি ও 
ইট ঠতবীর মাঁল-মসল] ব্যবহার করে উত্তাপের 

দ্বারা সরাসরি বৈছযাতিক-শক্তি উৎপাদন করবার 
এক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। 

কোনও কূপ ঘূর্ণায়মান বা গতিশীল যন্ত্র ব্যবহার 
না করে কেবল উপরিউক্ত মাল-মসলাঁর সাহাষ্যে 

ছোট ছোট বিছ্যুতৎউৎপাদক যন্ত্র নিমিত হতে 

পারে। কেবল উত্তাপ দিলেই এ থেকে কার্ধকরী 

বৈছাতিক-শক্তি পাওয়া যাঁবে। ক্ষেপণাস্ত্র ও 

কৃত্রিম উগগ্রহে এই যন্ত্র সহজেই বসানো যাঁবে। 

বিজ্ঞান সংবাদ ৮৩ 

ওয়েটিং হাউন রিসার্চ লেবোরেটবির অধ্যক্ষ ডাঃ 

পি. জেনার থার্মে'-ইলেকটি,পিটি সংক্রান্ত এক সভায় 
উত্তাপ থেকে বিছ্যুৎ-উতৎপাঁদন করবার উপযোগী 
পদার্থের এক বিবরণ দ্রেন। এ সব পদার্থ উত্ত্ধ 

হলেই তা থেকে কাঙ্গে লাগাবার মত বিছ্াৎ 

উৎপন্ন হতে থাকে। 

পূর্বে উত্তাপ প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন 

করতে যে সব দ্রব্য ব্যবহৃত হতো, তাঁর তুলনায় 
এই নব আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির ব্যবহারে অনেক 

সৃবিধা আছে। এগুলি খুবই মাধারণ পদার্থ-_. 

নিকেল এবং ম্যাঙ্গীনিজঘটিত বালায়নিক 

দ্রব্য। এগুলিকে বাবহাঁর করবার জন্তে পিখুত- 

ভাবে পরিশোধনের দরকার নেই এবং এর জন্যে 

বামুশৃন্য আধার বা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন 
হয় না। 

এক্স-রে পরাক্ষায় আয়ুক্ষয় 

বাশিংটনের ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেসের এক 

খবরে প্রকাশ যে, রোগীর জীবন বীচাবাঁর জন্তে 

এক্স-রে পরীক্ষার বিশেষ দরকার হয় বটে, কিন্ত 

সেই সঙ্গে রোগীর পরমামুও কিছু ক্ষয় পায়। 

ডাঃ কাঁর্টিন এবং ডাঃ ব্রদ বলেন, এটা যেকি 

কারণে ঘটে, সে রহস্য উদঘাটিত হয় নি। কারণ 

দৃশ্তাতঃ কোনরূপ অহ্স্থতা বা কোন অস্বাভাবিক 
লক্ষণ দেখা যায় না। 

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানবদেহে প্রত্যেক 

রয়েপ্টগেন এক্স-রে বিকিরণের ফলে ১২ দিন করে 

পরমাযু কমে যায়। রয়েপ্টগেন হলো এক্স-রে 

বিকিরণের মাত্রার পরিমাপ। এক এক বার 

একা-রে পরীক্ষায় শরীরের উপর কতিপয় রয়েপ্টগেন 

রশ্রি প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জীবন 

রক্ষার জন্তে বা তাহার জীবন-কাল বাঁড়াবার জন্টে 

এক্স-রে পরীক্ষার একাস্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

তারা বলেন বে, রোগীর পক্ষে এক্স-রে'র মাত্র! 



| 

উপকারিতা ও বিপন্তি সম্বন্ধে 

বিশেষজ্ঞদের সচেতন থাকা উচিত। 

বিপাতে অনেক ভ্রতার দোকানে নিখ তভাবে 

মাপ নেবার জন্যে ফ্ুঘ়োস্কোপের ব্যবস্থায় পায়ের 

ছাপনেওসাহণ্ন। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এই স্যবস্থ] 

একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত্ত। এটা ক্লেতাদের 

পক্ষে বিপজ্জনক এবং দোকানদারের পঙ্গে 

আর৪ বেশী ক্ষতিকর; কারণ তার শরীরে প্রত্য 

আনেক পরিমাণে একঝ-নে'র বিকিদ্ুণ লাগে। 

এবং ভার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, ৫ম সংখ্যা 

ড|ঃ কাটিন দুরের উপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত 

করেছেন যে, মাভষের উপরও অনুরূপ ফল হওয়] 

স্বাঙাবিক। ছিনি বলেন-জন্ধদের দেহে এক্স-রে 

বিকিরণের ফল বিচির । জন্গুলির স্বাস্থ্বোর কোন 

পরিবর্কন এনা যা না) অথচ যতই একা-রে বিকিরণ 

লাগে তহই তাদের পরুমামু কমে যায়। আর 

এক বিচির ব্যাপার এই থে, শল্প মানায় অধিকক্ষণ 

*ৰ 

স্থায়ী বিকিরণের ফলে আযুক্ষয় হয় না। 

প্রীবিনয়কুঞ দত্ত 

চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা, রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ে তেজক্কিয় আইদোটোপ ব্যবহার করে 

খুব স্থফল পাওয়া গেছে। তেজক্ষিয় আইপোৌটোপ বাবহার করে বহু ছুরারোগ্য ব্যাধি ভাল 
করা সম্ভব হয়েছে। ছবিতে বোষ্টনে অবস্থিত ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব. টেক্নোলজিতে 

মস্তিষ্কের টিউমার রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে। 



প্রাচীন ও আধুনিক চশমার কাঁচ 
গ্পার্থসারথি সেন 

চশমার কাঁচ কবে ও কোঁথার প্রথম আবিদ্কৃত 

হয় এবং কে তার আবিষ্কর্তা, সে কথ! জান] যায় নি। 

বথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব ২২৮৩ সালে চীন সমাট শিলা- 
পাঁথর, কাচ, টোপাজ প্রভৃতি দিয়ে লেম্স তৈরী করে 

তার সাহায্যে আকাশের নক্ষত্রাদি দেখতেন । খষি 

কনফুসিয়াসের লেখা থেকে জানতে পারা যাগ যে, 

খৃষ্পূর্ব ৫* সালে তিনি এক মুচীকে চশম| তৈরী 

করে দিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন । 
কিন্ত এমন কোঁন কথা জানা যায় শি যা থেকে 

মনে করা ঘায় যে, তিনি কাচ শিল্পের বিভিন্ন 

তথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকেফহাঁল ছিলেন। হয়তো 

তিনি এটুকু জানতেন যে, বিশেষ ধরণের কাচের 

সাহায্য নিলে স্বল্লদৃষ্টিম্পন্ন লোকেরা ভালভাবে 

দেখতে পারে। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো চীনদেশে 

গিয়ে দেখেহিলেন- সেখানকার লোকেরা খুব 

ছোট ছোট লেখা পড়বার জন্তে কাচ ব্যবহার কবে। 

সেকালে চীনাঁর। ঘে কাচ ব্যবহার করতো সেগুলি 

ছিল ডিগ্রারুতি | চশমার ফ্রেম শিং-এর হাড় দিয়ে 

তৈরী করা হতো। নাকের উপর চশমার যে 

অংশ থাকতো, সেখানে একটা কবজ তৈরী করা 

হতো। যাতে খুলীমত চশমা খুলে ভাজ করে বাণা 
যেতে পারে। গ্রীক এবং বোমীনরা আগুন 

জ্বালাবার জন্যে মোট] কাচ ব্যবহ।র করতো মোম 

দেওয়া টেবিল থেকে লেখা মুছে ফেলবার জন্যে 

অথবা শক্রর জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে 
এ ধরণের কাঁচ ব্যবহারের গ্চলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব 
৩৮৫ অবের পূর্বে নাটঃকার আযারিষ্টোফেলিস আগুন 
ধরানেো। কাচের উল্লেখ করেছেন। ৬৩ খুষ্টাঝের 

পুবে সেনেকা1 দেখেছিলেন যে, জলপূর্ণ কাচ- 

গোৌলকের ভিতর দিয়ে তাকালে অক্ষরগুপি বেশ ঝড় 
ও পরিক্ষার দেখায়। চশমার ইতিহাসে নোঁজার 

বেকনের নাম সর্বাগ্রে উল্লোখযোগ্য। ১২৭৬ 

থৃষ্টান্দে তিনি গবেষণা করে বললেন যে, শীণদৃষ্টি- 
সম্পন্ন লোকের পক্ষে দেখবার কাঁচ বিশেষ 

প্রয়োজনীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে মিঃ 

গিল্ড আধুনিক পদ্ধতিতে চশমা প্রস্তুত করেন। 

তখনকার দিনে তৈরী-করা চশম। রাস্তায় বিরী করা 

হতো।। 

চশম।-গ্রস্ততকাঁরীর নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর 

সুদক্ষ শিল্পী । প্রাচীনকালে এরা বিভিন্ন ধরণের 

সৌখিন চশমা তরী করে ধনীদের কাছে বিক্রী 
করতো । চশম। পরা তখন একট! ফ্যাসাঁন বলে মনে 

করা হতো। ধনীর পাল্ল। দিয়ে ননাপ্রকার 

সৌখিন চখম। পরে গর্ব অনুভব করতেন। 

গোঁড়াতে চশমার কাচ ছিল গোলাকৃতির। 

চশমার ফ্রেমের সঙ্গে পিন দিয়ে কাচ আটুকে 

কাচির মত ছড়িয়ে পড়া হতে! । সঞ্চদশ শতাবীতে 

চশমার ধরণ পাল্টে গেল। এই সময় থেকে চশমাকে 

নাকের উপর ধরে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। এই 
চখমাকে বলা হতো! 2059-10117017019 1 এরপর 

১০5-৫1৪55 নামে পতুন এক ধরণের চশমার 

গ্রচলন হয়। এতে একটি মাত্র কাচ থাকতো! এবং 

কাচের সঙ্গে ঝোলানো থাকতে! একটি সরু চেন। 

এই চেন ঘাড়ের চারপাশে জড়িয়ে রাখা হতো । 

এরপর থেকে ধীরে দ্বীরে বিভিন্ন ধরণের চখমার 

প্রচলন হমু। এত বুকম আবিষ্কার হওয়া সত্বেও 

দৃষ্টিহীনতা দূর করবার দস্তে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে 
অনেকেই চশমা নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 

করতে পারে নি। 



২৮৬ 

সান-গ(স--১৫৬১ খুষ্টাবে ইংল্যাণ্ডে সবুজ রঙের 

কাচ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ষোড়শ 

শতান্দীর শেষের দিকে সর্বপ্রথম সূর্ণতাপ থেকে 

রক্ষা পাবার জন্যে কাচের প্রচলন হয়। তখন 

হুর্ষের ভাপ থেকে চোখ ঝাচাবার জন্যে বুডীন কাচ 

ব্যবহার করা হতো। তীত্র আলো চোখকে 

ক্ষতিগ্রস্ত করে। স্র্করোজ্জল দিনে ব্রফের গা 

থেকে প্রতিফলিত হ্ুর্ধের অতি-বেগুনী রশ্মি লেগে 

চোঁখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখে ভীষণ যন্বণ| হয় এবং 

রোগ সারতে দীর্ঘদময় লাগে । অতি-বেগুনী 

রশ্মির প্রভাবে কণিয়া বা অচ্ছোদপটোলের কিছু 

সংখ্যক কোঁধ ধবংসপ্রাপ হয়। এই রোগকে 

৭1005/-0111701055 বলে। 

পর্বত-আরোহণকারী এবং যাদের চোখের 

ছাঁনি অঙ্গ করা হয়েছে, তাপ সবাই এক বিশেষ 

ধ়ণের চক্ষুরোগে ভোগে । চোখের ছানি অশ্ব 

করবার পর প্রত্যেকেই প্রথমে বেশ কয়েক দিন 

সব জিান্ষকেই বেগুনী দেখে । পর্বত-আরোহণ- 
কারীদের অনেকের চোখ বরফ থেকে প্রতিফলিত 

অতি-বেগুনী রশ্মি প্রভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়। তারাও 

অনেক সময় সব জিনিষ বেগুনী দেখে। এই 

বোগকে ডে0):০ট9% বলা হয়। এই রোগে 

চোখের সামনে কখনো যাতে জোরালো আলো ন৷ 

পড়ে, তার জন্তে ব্যবস্থা করা হয়। 

1১111010635 দুর করবার জন্যে এক্ষিমৌরা বহু যুগ 

ধরে কাঁঠ অথবা শিলের হাঁড় বা দাত দিয়ে তরী 

নৌকার মত বাঁকানো গগল্স্ পড়তো । এর মধ্যে 
সরু এবং লম্বা করে এক ফালি অংশ কেটে নেওয়। 

হতো। এই গগল্স্ চামড়ার দড়ি দিয়ে মাথার 

সঙ্গে বেধে রাখা হতো উজ্জ্বল আলো! থেকে চোখ 

বাঁচানোর জন্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
তখনকার দিনে এই প্রথায় টণ্যারাদের চিকিৎসা 
করবার ব্যবস্থ( ছিল। ১৮৪৪ খুষ্টাব্ের পরে এই 
ধারণ! পাল্টে যায়। তখনই সর্বপ্রথম কাচের প্রিজম 
ব্যবহার করে চোখের এ বিশেষ রোগ সারানোর 
চেষ্টা হয়। 

১170 - 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ! ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

চোখ স্থস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে 

অনেক সময় রুডীন কাচ ব্যবহার করা চলতে পাঁরে, 

কিন্থ চিরদিন এ ধরণের কাঁচ ব্যবহার করা যুক্তি- 

সঙ্গত নয়। আঙক্কাল বহু কলকারখানায় বিভিন্ন 

ধরণের চোখ-ঝল্লানো আলোর মধ্যে অনেকের 

কাজ করতে হয়। লোহার যন্ত্রপাতি মেরামত 

করবার কারখানায় অক্সি-আসিটিলিন গ্যাসের 

উজ্জল আলো! ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের 

আলো চোখের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করে। চোখ 
ধাধানো আলোর হাত থেকে চোখ বাচাবার জন্যে 

আজকাল ১০]-৮০ নামে নতুন এক ধরণের 

কচ বেপিয়েছে। এই কাঁচের চশম! পড়লে আলো 

অনেকটা ন্িগ্ধ বলে মনে হয়। এই কাঁচের বিশেষত 

ইচ্ছে এই যে, এ আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। 

কারখানার বাইরে এধরণের কাচ ব্যবহার করা 

উচিত নয়। 

বাইফোক্যাল লেন্স--১*৮৪ খৃষ্টাব্দে বেঞ্চামিন 

ফ্র্যাঙ্কলিন বাইফোক্যাল কাঁচ আবিষ্কার করেন। 

বেঞধামিনের সময় থেকে আজ পর্যস্ত বহু বাইফোক্যাল 

কাঁচ বেরিয়েছে, কিন্ত বর্তমানের জমীনো এবং 

একখানি কাঁচের তৈরী বাইফোক্যাল লেন্স ও 

06177617660 ৬21 নামে কাচ সব চেয়েবেশী 

ব)ব্হত হয়ে থাকে । আগেকার এবং আজকের 

দিনের বাইফোক্যাল কাচের তফাঁৎ অনেক। আকৃতি 

ও স্থাযিত্বে আজকালকার কাঁচ আগেকার চেয়ে 

অনেক উতকষ্ট। আধুনিক বাইফোঁক্যাল লেন্স 
সাধারণ কাচের মতই দেখতে । হঠাৎ দেখে কেউ 
বুঝতেই পারবে না যে, কাঁচটি বাইফোক্যাল কিনা। 
তিনটি--এমন কি, চারটি বিভিন্ন দিক এক সঙ্গে 

দেখবার জন্যে ট্রাইফোক্যাল, কোয়াড়,ফোক্যাল 

কাঁচ তৈরী করা হচ্ছে। ট্রাইফোক্যাল লেন্সের 

হবিধার কথা বলছি। মনে করুন, কোন 

ঘড়ি-বিক্রেতা যদি ট্ইফোক্যাল কাচের চশম। 
পড়ে থাকে তাহলে সে একই সঙ্গে তিনটি 
বিভিন্ন কাঁজ করতে পারবে। সে কাচের নীচের 



মে, ১৯৫৯) 

অংশ দিয়ে ঘড়ির সুক্ষ মেরামতের কাজ করতে 

পারবে, কাচের মাঝখানের অংশ দিয়ে পাশের 

টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র তুলে নিতে পারবে 

এবং ক|চের উপরের অংশ দিয়ে দরজার গোড়ায় 

দাড়ানো খদ্দেরকে দেখে ডাকতে পারবে । 

১৮০১ খৃষ্াবেই প্রথম সর্বাঙ্গস্বন্দর চশমার কাচ 

ব্ব্হার বরা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞ।নী 

হেল্মহোল্স্ অপথ্যালমোক্কোপ নাগে একপ্রকার যন্ত্র 

আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে চোখের ভিতরের 

অংশ, বিশেষভাবে বেটিনা ভাল ভাবে পণীক্ষা 

কর! যায়। 

চশমার শ্রেণী বিভাগ ও ব্যবহার- একশ? 

বছর আগেও চশম1 কেনা বেশ কৌতুকপ্রদ ছিল। 
দোকানে অনেকগুলি কাচ লাগানে। চশমা থাকতো । 

ক্রেতা তার পছন্দ মত যে কোন একটি চশম| ক্রয় 

করতো।। আজও এমন অনেককে দেখা যায়, যার 

সন্তার দোকান থেকে পছন্দমত তৈরী চশমা কিনে 

নেয়। 

কিন্ত চশমা কেনা কাঞ্জটি মোটেই সহজ নয়। 
চিকিৎসকের নিদেশ মত উপযুক্ত কাচ এবং বেশ 

শক্ত ফ্রেম কেনা উচিত। চশমাটিকে নাকের 

উপর এমন তাবে বসাতে হবে যাতে চশমার কাঁচ 

চোখ থেকে নিরিষ্ট দূরত্বে থাকে। চতুর্দশ শতাব্দীর 
গোড়া থেকে প্রায় পাচশ? বছর পযন্ত চশমার ফ্রেম 

শিং থকে তৈরী করবার রীতি গ্রচলিত ছিল। তার 

পরে সোনার ফ্রেম লাগানো চশম। চালু হয়। 

আকাল হয়তে] সোনার ছুমু'ল্যতার জন্তে চশমার 

ফেম আগেকার মত জন্তর শিং থেকে তৈরী কর! 

হচ্ছে। তাছাড়া প্রাষ্টিক দিয়ে শেল তৈরী বরা 

হচ্ছে এবং এই শেল দিয়ে চশমার ফ্রেম তৈরী করা 

হয়। 

প্রাচীন ও বর্তমান কালের চশম।র কাচের 

ধরণ ও প্রস্তত-প্রণালীর মধ্যে আকাশ-পাতাল 

প্রভেদ। সাধারণতঃ পচ রকমের চশমা ও চশমার 

কাচের গ্রচলন আছে; যথা” 

প্রাচীন ও জাধুনিক চশমার কাচ ছল্খ 

১। সব সময়ের জমে পরে থাকবার চশম]। 

যারা কাছের বা দুরের জিনিষ স্প্ দেখতে 
পায় না অথবা যাদের রেটিনা রোগগ্রন্ত, তারা 

সবাই সর্বক্ষণ চশমা পরে থাকতে চিকিৎসক কতৃক 

আদিষ্ট হয়। 

২। শিশুদের টণ্যারা ভাব সারিয়ে ভোলবান 

জন্যে বিশেষ ধরণের চশমা । 

৩। অধিক বসঞ্চদের দুরের জিনিষ দেখবার 

জন্যে চশমা । 

৪। কাছের কাজ করবার জণ্ঠে চশমা । 

৫। বাইফোক্যাল কাচের চশমা । 

যাদের এক চোখ দিয়ে দেখতে হয় তাদের 

চশমার কাঁচ এবং ফ্রেম বিশেষভাবে তৈরী করা হয় 

এবং চশমাধারী যে কোন সময় তাঁর খুপীমত 

চশমার কাচ ঘোরাতে পারে। 

পূর্ববণিত প্রথম চার ধরণের কাচের মধ্যে 

পাধারণ কাচ বা 19100 81955 চ্যাঁপ টা! হয় এবং 

দামেও বেশ সম্তা। তাছাড়া এই ধরণের কাচ 

চশমার বাঝ্স ছাড়া যেকোন জায়গাতে রাখ| চলে, 

অথচ কাচের গায়ে কোন দাগ পড়ে না। 

শ্রেণীর কাচ--এই কাচ দিয়ে 

অনেকট। জায়গ। এক সঙ্গে দেখা যায়। কিন্ত 

সামনের দিকে বাকানো থাকায় সহজেই কাচের 

গায়ে কাটা দাগ লাগে। তাছাড়া এই ধরণের 

কাঁচে আলোর প্রতিফলনের জন্যে অনেক সময় 

বিশ্রী অবস্থার স্থি হ্য়। 

কন্টাক্ট লেম্দ--বিশেষ কয়েকটি চক্ষুরোগে 

সাধারণ চশমার কাঁচ ব্যবহার করে কোন উপকার 

পাওয়া যায় না। সে সব ক্ষেত্রে চোখের কণিয়ার 

উপর বসানো! ষেতে পারে, এরূপ ধরণের কাচের 

গুদ্বোজন। খুব পাতলা কয়েকটি কাচের পাত, 

একসঙ্গে অথবা প্রান্টিকের খুব পাতলা পাত. চোখের 
পাতার ভিতর দিক দিয়ে কণিয়ার উপর বলিয়ে 

দেওয়া হয়। কথাটা বল যত সহজ কাজটি তত 

সহজ নয় । লবণাক্ত পদার্থ দিয়ে এই কাচটিকে 

0116 
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কণিমা থেকে একটু পৃথক করে লাগিয়ে বাখ। হয়। 

একবার লগতে পারলে দীন বেশ আরামে 

ধাকা চলে। রোগীর চোখের কণিকা, কাচ এবং 

চোখের মধ্যেকার তরল পদার্থের ঘনত্ব এক। কাজেই 

আলোক বরেখ। বাতা থেকে কাচের মধ্যে টোকবার 

সময়ে মাত্র বেকেযায়। এ-ৰণের কাঁচ শতিগ্র্ঃ 

কণিয়।র পক্ষে খুবই ভাল। কারণ আলে! প্রথমেই 

কাচের উপর পড়ে; সেহেতু কিছ 

খ।কলে৪ আলোক বেখ।ন কোন পরিবঙন হয় না। 

শাঁতি গত 

শুন ও বিজ্ঞান 

বঙ্পাতির লেন্দের চেপে ভিন্ন পকমের। 

| ১২শ বধ, ৫ম সংব্যা 

আপুশিক বিজ্ঞানের সহায়তায় চশমা এবং 

চখমার কাচের বিস্ম্কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। 

চশমার জন্যে ঘে ধরণের কাঁচ ব্যবহার করা হয়, সেই 

কাচ প্রিম, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক 

বর্তমানে 

গণিশ রকমের কাঁচ তৈরী কর। হচ্ছে। এ-থেকেই 

বুঝতে পারা যায়, কুসংঙ্কারাচ্ছম মধ্যযুগ থেকে 

আমণ। কতদুর এগিয়ে এসেছি । 

৩০ ০ ৬.০ সি 

ফ্লোরিডার ক্)ানাভেরাল অস্তরীপে নিমিত ৭৫ ফুট উচু একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে আত্তর্মহাদেশীয় 
ক্ষেপণাস্্ব আটলাস্্কে মহাকাশে নিক্ষেপের পরীক্ষামূলক প্রস্ততি চলছে। 



পারমাণৰিক শক্তি 
ভ্ীকমলেশ মজুমদার 

পারমাণবিক শক্তি কথাটার প্রকৃত সংজ্ঞ। 

হইল পরমাণুর অস্তনিহিত শক্তি। এক মৌপিকের 
পরমাণু যখন ছিখপ্ডিত হইঘা দুইটি নৃতন মৌলিক 
পরমাণু স্থটি বরে, ঠিক সেই মুহূর্তে নির্গত তেজ 
বা শক্তিকে পারমাণবিক শক্তি বলা হয়। রেডিয়াম 

হইতে ক্রমাগত তাপ-শক্তি বিকিরিত হইবার পরেও 

ইহার ওজনের উল্লেখযোগ্য তারতম্য না হওয়ার 

কুরী দম্পতী স্থির ধিদ্ধান্তে আলিলেন যে, ইহার 

পরমাণু প্রভূত শক্তি উত্পাদনের ক্ষমতা রাঁথে। 

রাদ[রফোর্ড আরও উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া কুরী 

দম্পতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। বাদারফোর্ড 

তেজক্ষিয় পরমাণু হইতে বিচুৎ কণিকার সংখ্যা 

গণনা করিগ়্াছিলেন। ক্রমাগত তেজ খিকিরিত 

হইবার ফলে পরমাণুর ভরের যে তারতম্য হইয়াছিল 

তাহ! অতি নগণ্য। এই অম্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হইল 

১৯০৫ থুষ্টাব্ে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্ট'ইন 
তাহার আপেক্ষিকতা তত্বের সাহাষ্ে প্রমাণ 

করিলেন যে, ভর এবং শক্তি পরস্পর অঙ্গাঙীভাবে 

জড়িত । তিনি বলিলেন ষে, পরমাণু হইতে শক্তি 

বিচ্ছুরিত হইলে সেই শক্তির অনুপাতে পরমাণুর 

ভর হান পায়। প্রকৃতপক্ষে পদার্থ বা বস্তু হইতেছে 

শক্তি । 

আইনষ্টাইনের স্থত্র অনুসারে ৮1005 এখানে 

ঢশলুগ্ বস্তর ভর। ০-সেন্টিমিটার বা মাইল 
সেকেণ্ডের মাপে আলোকের গতি; ৮. শক্তি । 

আলোকের গতি যদি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ ম[ইল হয় 
তাহ] হইলে উপরিউক্ত সমীকরণ অনুপারে উৎপন্ন 
শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণ। করিতে 
পারি। এক আউন্স পরিমাণ পদার্থ হইতে যে 
শক্তি উৎপন্ন হয় তাহ1 দিয়া এক মিপিয়ন টন 
জল বাশ্পে পরিণত করা যাঁয়। 

এক গ্র্যাম পরিমাণে কোন পদার্থ যদ্দি 

শক্কিতে রূপান্তরিত হয় তবে তাহ হইতে শক্তি 

পাওয়া যাইবে ৯১৯৫১*২৭ আর্গ। 
১৯৩২ সালে ক্যাভেগ্তিস পৰীক্ষাগীরে বকৃক্রফট্ 

ও ওয়ালটন প্রোটনকে প্রায় আট লক্ষ বিভবযুক্ত 

করিবার কাঞ্জে ব্যস্ত। তখন শ্যাডউইক নিউটনের 

অস্তিত্বের ব্ষিন আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের 
ভর প্রায় প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু ইহার 

কোন তড়িৎ-শক্তি নাই। অড়িৎ-শক্তি না থাকায় 
পর্মাণুকে ভাঙ্গিয়৷ নৃততন মৌলিক পদার্থে পরিণত 
করিবার ক্ষমতা নিউউ্রনের আছে। 

এইবার পার্মাণবিক শক্তির উৎসের বথ। 
বলা যাউক। ইউরেনিয়াম ধাতু পারমাণবিক শক্তি 
উত্পাদনের আদি উত্স । ১৯৩৮ থুষ্টাব্বে অটো 

হান ও ই্র্যাসম্যান পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আরো 
ভারী পরমাণুতে পরিণত কর] যায় না বটে, কিন্ত 

ইহাদিগকে অপমান খণ্ডে ভাঙ্গিয়৷ ফেলা যানন। 
বৈজ্ঞানিক ফ্রিস্ এই পরমাণু-বিভাঁজনের নাম দেন 

“নিউক্লিয়ার ফিসন্। 

জোলিও কুরী গবেষণার ফলে প্রমাণ করেন 

যে, নিউট্রন যখন ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে 

আঘাত করে তখন তাহা হইতে বেরিয়াম এবং 
ক্রিপটন নামে দুইটি নৃতন মৌলিক পদার্থের নিষউউ- 
ক্লিঘাদ পাওয়] যাঁয় এবং আরও নিউউন নির্গত হয়। 
এই নিউট্রন অন্যান্য ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া 
আরও নৃতন নিউট্রনের স্থষ্টি করে। এইভাবে গ্রতি- 

বারেই নিউট্রনের সংখ্য। বৃদ্ধি পায় এবং নৃতন 

নৃতন ইউরেনিয়াম কেন্ত্রক ভাঙ্গিবার ফলে গ্রত্ৃতত 
পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি উদ্ভুত হয়। এই 
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পদ্ধতিকে বল! হয়, শৃঙ্খগ প্রতিক্রিয়া বা চেন 

রিয়্যাকলন। 

প্রতিটি নিউট্রন ফি খুব দ্রুত বিভাঙ্গন ঘটাইতে 

পারে তাহা হইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়। 
টন কয়লা! পোড়াইলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, ১ 

পাউগ্ড ইউরেনিয়াম হইতে সেইব্ধপ শক্তি উৎপাত 

হইতে পারে); অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ইউরেনিয়ামকে 

যদ্দি নিউট্রন দিয়া আঘাত করা যায় তবে তাহা 

হইতে এককোটি কিলো €য়াট ঘণ্টার শক্তি নির্গত 

হইবে। 
প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ধাতু বেশ জটিল 

প্রকৃতির। ইহার তিন প্রকারের আইমোটোপ 

দেখিতে পাওয়া যায়; যথা-_ ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫, 

ইউ-২৩৪ পরমাণু । 

তৃতীমটির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। প্রথম ছুইটি 

একটি নিদিষ্ট অনুপাতে পরস্পর মিশিয়া আছে। 

এই অন্গপাঁত ১৩৯ ৫১ দেখা গিয়াছে যে, প্রায় 

প্রতি ১৪৮৫৬ ইউ-২৩৮ পরগাণুর সঙ্গে ১৪২] 
ইউ-২৩৫ পরমাণু এবং একটা ইউ-২৩৪ পরমীণু 

থাকে। 

ইউ-২৩০ এবং ইউ-২৩৫, এই ছুই প্রধান আই- 

মৌটোপের সঙ্গে নিউট্রনের ব্যবহার বিভিন্ন 

প্রকৃতির । নিউট্রন অতি সহজেই ইউ-২৩৫ 
আইসোটোপের ফিসন ঘটাইতে পারে; অর্থাৎ 

একটা নিউট্রন ইউ-২৩৫-কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 

তিনটি নিউট্রন এবং পারমাণবিক শক্তি তি বরে। 

এক তাল ইউ-২৩৫ পরমাণুদ্বারা তৈয়ারী ধাতুপিও 
এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে প্রীয় ত্রিশ 

হাজার টন টি-এন-টি'র বিস্ফোরণের সমান শক্কির 

তাপ এবং তেজরপে চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। 
যদি এই আইসোটোপের ভাল ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, 

তাহ হইলে অধিক পঠ্মাণে নিউট্রন ইহার গাত্রের 

বহির্তাগ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যায় এবং স্থসংবন্ধ 
শৃত্খল গুতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হয় না। রাসায়নিক 

১০০০ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

প্রতিক্রিয়ার জন্য এই তালের ন্যনতম পরিমাপ 
হওয়] উচিত একটি ক্রিকেট বলের মত। 

ইউরেনিয়াম অক্সাইডের কতকগুলি তাঁল এবং 

ছয়টন ইউরেনিয়াম ধাতু বিশুদ্ধ কার্বনের মধ্যে 
জাফরির আকারে সাজাইয়া প্রায় গোলাকার একটি 

পদার্থে পরিণত করা হয়। ইহার নাম “পাইল? । 

ইউরেনিয়ামের দগ্ুগুলি হইতে নির্গত দ্রুতগতি- 

সম্পন্ন নিউট্রন কার্বনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 

কার্বন আটমের সহিত সংঘর্ষে ইহাদের গতিবেগ 

মন্দীভূত হয়। মন্দগতি নিউট্রন ইউ-২৩৫কে 

আঘাত করিয়া ফিসন স্টটি করে। ফিলনের হার 

যথেষ্ট পরিমাণে বাঁড়িয়া গেলে শৃঙ্খল-ক্রিতা স্থাপিত 

হয়। ইউরেনিয়ামের শঙ্খল-ক্রিয়ার নানাবিধ সর্ত 

আছে। একটি হইতেছে, ফিদন হইতে উদ্ভুত 

নিউট্রন এমন শক্তিশালী হওয়া উচিত যাহাতে সে 

আর একটি ফিসন সঙ করিতে পারে । রাসায়নিক 

প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ধীরে কোন 

প্রকারেই হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহার 

কোনটিতেই শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়! সুষ্ট ভাবে হয় না। 
খনিজ ইউরেনিয়ামে ইউ-২৩৮ পরমাণুর 

(আইসোটোপ ) পরিমাণ ইউ-২৩৫ হইতে বেশী 

থাকে বলিয়া ফিসন সৃষ্টিতে বাঁধা দেয়। সেহেতু 

চেন বিয়টাক্সন চালু রাখিবার জন্য পিম্লিখিত 

পায় অনুনরণ কর! হয়। 

(ক) রিদ্যাকৃসনের জন্য ইউ-২৩৫-এর মাত্রা 

বাড়ান উচিত। কিন্তু তাহার জন্য ইউ ২৩৫ আই- 
সোটোপগুলিকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করিতে হয়। 

ফিসনের গতি আয়তে রাঁখিবার জন্ত মডারেটর 

ব্যবহার করিতে হয়। ইউ-২৩৮ পরমাণু চেন 

রিয়্যাক্পনের গতি হ্রাদ করিতে পারে বলা 

হইয়াছে । রাপায়নিক প্রক্রিয়ার সময় নিউট্রন- 
ট্যাপ" তৈয়ারী হইয়া ফিননের গতি হাস করে। 

ফিসনে উদ্ভূত নিউট্রন মডারেটরের নিউক্রিয়ামের 
সঙ্গে সংঘর্ষে শক্তি হারাইয়া ফেলে। মডারেটর 

এমন বস্তু হওয়া উচিত, যাহা সহজে নিউট্রনকে 
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শোষণ করিতে না পারে। ইহার কাঁজ হওয়। 
উচিত দ্রুতগতির নিউট্রনকে মন্দগগতিসম্পন্ন করা। 

যে বস্তর হাল্কা নিউক্লিদানদ আছে, সেই বস্তই 
মডারেটর হইবার উপযুক্ত । এই প্রকৃতির পদার্থের 

মধ্যে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিখিয়।ম, বেরিলিয়াম, 
বোৌরন ও কাবনে্র নাম করা যায়। 

ইহাদের মধ্যে লিখিয়াম ও বোরন হাক! ধরণের 
নিউট্রন শোষণ করিতে পারে। কাজেই ইহ! 
ব্যবহারের অযোৌগ্য। হিলিয়াম বায়বীয় পদার্থ। 

কাজেই তাহাকেও সহজে ব্যবহার করা যায় ন|। 
বেখিলিয়াম দিয়া ফিদন স্থষ্টি করা দুঃলাধ্য। 

হাইড্রোক্গেন এবং ভারী হাইড্রোজেন উভয়কেই 
মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু 

হাইড্রোজেন অত্যন্ত ব্যয়সাধা। সুতরাং ইহাদের 

ব্যবহারে অস্থবিধা আছে । কার্বন যেমন অল্প ব্যয়ে 

পাওয়া যাম তেমন ইহার দ্বারা কাঞ্জও খুব ভাল 

হয়। কাজেই কার্ধনকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার 

করা হয়। 

১৯৪২ খুষ্টান্দের ২রা ডিসেম্বর শিকাগো বিশ্ব- 

বিছ্ভালয়ে একটি “পাইল” ট্তয়ানী কর] হইয়াছিল। 

সেখানে চেন-রিয়্যাক্দনের কাঁজণ খুব নাফল্য- 

মণ্ডিত হয়। কিন্তু ইহা হইতে উদ্ভুত পারমাণবিক 

শক্তির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাহা দিয়! 

একটা পিগারেট লাইটারকে জাঁলান গেল না। 

এই পরীক্ষার পরে টেনিদির অন্তর্গত ওকরিজে 

এক বিরাটাকাঁর 'ইউরেনিয়াম-কার্বন” পাইল তৈয়ারী 

করা হয়। এই পাইলে ১০০০ অশ্বশক্তি পরিমাপের 

পারমাণবিক শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। 

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে ইউ-২৩৫-এর 

পরিমাণ শতকরা **৭ ভাগ এবং অন্তান্ত আই- 

সোটোপ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা খুবই কষ্টকর। 

এমন কি, ইউ-২৩ আইসোটোপের কেক পাউগ্ড 

পারমাণবিক শক্তি ্ন১ 

মাত্র সংগ্রহ করাও গুরুতর ব্যয়সাধ্য। কিন্ত 

ইউ--৩৮ আইসে(টোপ অধিক পরিমাণে পাওয়া 
যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃতি ২৩৫ অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও 
অনেক মুগ্যবাঁন। যদি একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউইন 
ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রকে প্রবেশ করে, তাহ হইলে 

ইহা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রুককে **২-ইউরেনিঘ়াম-২৩৯ 
নামক এক তেজক্রিঘু কেন্দ্রকে বূপাস্তরিত করে। 

নবোডুত তেজক্রিয় কেন্দ্রক অবিলম্বে ভাঙগিয়া গিয়া 
নূতন একটি তেঙ্গক্কিম মৌলিক পদার্থের হট 
করে। নব্তম তেজক্ষিম পদার্থটির নীম নেপ- 

চুনিয়াম। ইহার পারমীণবিক সংখ্যা এবং পার- 
মাণবিক ভর ২৩৯। নেপচুনিয়াম ক্ষয়গ্রাপ্ত এবং 
বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রুটোনিয়াম নামে নৃতন মৌলিক 
পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা 

এই ছুইটি পদার্থকে ই্র্যা্ম-ইউরেনিক 

মৌলিক পদার্থ বলা হয়। ফিপনের সময় বিটা- 

কণিক| এবং গাম!-রশ্মি বাহির হয়। নীচে উদ্দাহর্ণ 

দেওয়া গেল। 

৯২-ইউ-২৩৮+-নিউউ্রন-৯৯২-ইউ-২৩৯+-গামা-রশ্রি 

৯২-ইউ-২২৯-৯৯৩-নেপচুনিয়াম-২৩৯+- বিটা-কণিকা 

নেপচুনিয়াম-৯প্রটো নিয়াম + 

বিটা-কণিক1+-গামা-রশ্সি 

গ্রলটোনিয়াম পরিশেষে নিজদেহ হইতে আল্ফা 

কণিকা] বিকিরণ করিয়া ইউ-২৩৫ পরমাধুতে 

পরিণত হয় এবং 'মন্বমগতিসম্প্ন নিউট্রনের সঙ্গে 

সংঘর্ষে ফিদন স্থপতি করে এবং নিউট্রন মুক্ত করে। 

প্ুটোনিয়ামের শৃঙ্খল-ক্রিয়া ইউরেনিয়ামের 
শৃঙ্খল-ক্রিয়ার সমতুল্য । সেহেতু পারমাণবিক শক্তি 

উৎপাদনে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণে প্লুটো- 

নিয়াম ব্যবহার করা সন্তব। রিয়ার 

এস্থলে ইউ-২৩৫ পরমাণুর ফিননের একটি. ছক 

দেওয়া হইল। | 

৯৪ | 
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ইউ-২৩৫ 
| 

| ] | 
৫৪-জেনন-১৪১ নিউটন ৩৮ ইনলিয়াম-৯১ 

] 
৫৫-সিজিয়াম-১৭১ (তেজছ্দিঃন) 

| 
€৬-বেরিয়াম-১৪১ 

৫৭-ল্যান্থেনাম-১৪১ ( বেয়ার-মার্থ ) 

| 
৫৮-পিরিয়া ম-১3১ (এ) 

(স্থায়ী) 

উভর স্থান হইতে বিটা কণিকা বিগত হয়। 
একটি নিউট্রন ইউ-২৩% পরমাণুর কেন্ত্র্চে 

প্রবেশ করিয়া যে পরিবর্তন ঘটায় তাহারও একটি 

ছক দেওয়া হইল। 
নিউট্রন-৯ইউ-২৩৫ « বেরিয়াম-১০৭+ 
ক্রিপটন-৮৩+২ নিউউন + ২০০,০০০১০০* 

ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি। 
পারমাণবিক শক্তর প্রথম বাবহার পার্- 

মাণবিকবেমা। পারমাণবিক শক্তিন গ্রয়োগে 
কৃত্রিম তেজঞ্সি'ম পদার্থ প্রস্বভ করা যায়। পার- 

৩৯-ইটি ম্বাম-৯১ ( রেয়ার-অ থ 
| 

৪০-জিকোনিয়াম-৭১ 

| 
৪১-নায়োবিয়াম-৯১ 

€২-মপিবডেনাম-৯১ 

(স্থায়ী) 

মাণবিক শক্তি এবং কৃত্রিম তেজক্ষিয় পদার্থ উভয়ই 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাসায়নিক গবেষণা এবং কৃষি- 

বিজ্ঞ।নে অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিতেছে। 

ইহা ছাড়া চেন-রিয়াকপনে যে শক্তি উদ্ভুত হয় 
তাহা জালানী হিসাবে কয়লা, তেল, কাঠ প্রভৃতির 
সমতুল্য । 

পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের হিতার্থে ব্যবহার 
করিলে অশেষ কল্যাণ লাধিত হইতে পারে তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। 

যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকাী কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগর্ড-২-এব আভ্যন্তরীণ নক্সা ছবিতে 
দেখা যাচ্ছে। ১। ফটোসেল লাইটশীল্ড। ২। রেকর্ডার। ৩। ইনটানোগেমন রেডিও 
গ্িপিভার। ৪। মিটিওরোলজিকযাল ডেট ট্র্যাব্মমিটার । ৫। ফটে। সেল। ৬। ডেটাইলেক্- 

উনিক্স্। ৬ উ্র)াকিং ট্র্যান্সমিটার। ৮। মার্কারি সেল ব্যাটারি। 



সঞ্চয়ন 

কুষ্ঠরোগের নূতন ওষধ 

কুষ্টরোগের নতুন ওধধ সম্পর্কে জন এইচ. নীল 
লিখিয়াছেন--বুটিশ বৈজ্ঞানিকেরা কুষ্ঠরোগের এক- 

প্রকার নৃতন বধ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার 

সাহায্যে এই দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার সময় 

অনেক কমাইয়া ফেলা সম্ভব হইবে। ওষধটির 

কথা ঘোষণ। করিবার পূর্বে পূর্ব-নাইজেরিয়ায় বহু 
বুষ্টরোগীর উপর ছুই বংমর ধরিয়া ইহার কাধ- 

কারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় 

বুটেনের ইম্পিপিয়াল কেমিক্যাল ইপ্াগ্রি্ 

লিঃ-এর ভেষজ বিভাগের গবেষণা-কমীর। এই নতন 

ওয্ধটি গ্রস্তত করিয়াছেন। ওধপ্টির নাম দেওয়া 

হইয়াছে এিটশুল'। গব্ষেণাগাতর ইহাপ্র গুণাগুণ 
সন্দেহাতীতরূপে প্রমীণিত হইবার পর ১৯৫৭ সালে 

ইম্পিবিয়াল কেমক্যালেনু কতৃপক্ষ বিমানবোগে 

উত্তুপ্াকোলির ( পূর্ব-নাইজেরিয়া ) নাইজেরীয় কুষ্ঠ 

গবেষণা] কেন্দ্রের কর্মাধ/ক্ষ ডাঃ টি. এফ. ডেভির 

নিকট উষধটি প্রেরণ করেন। সম্প্রতি টোকিওতে 

অনুষ্ঠিত ৭ম আন্তর্জরতিক কুষ্টরোগ চিকিৎসা 

সম্মেলনে ওঁষধটির কথা নর্বপ্রথম ঘোঁষণ। করেন। 

এটিশুলের একটি প্রধান গুণ হইল এই ঘে, 

ইহ! রোগীর চর্সের উপর ঘধিয়! প্রয়োগ করা যায় 
এবং তাহাতেই বেশ কাজ দেয়। বস্ততঃপক্ষে 

এটিশুলই হইল একমাত্র জীবাণুনাখক গুঁধধ যাহা 

এইভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োগ করিবার 

পর সারা দেহের ভিতরে গিয়া কাজ করে। ওধধটির 

প্রয়োগ অতি সহজ বলিয়া রোগী নিতান্ত অকর্মণা 

নাহইলে নিজেই দেহের রোগাক্রান্ত স্থানে ইহা 

ঘধিয়া দিতে পারে। ইহার কিছুটা মনস্তান্বিক 

স্থফনও আছে। 

এটিশুল ব্যবহারের দ্বারা বোগীদের কৃষ্ঠামে 
অবস্থানের সময় অনেক কমানো! সম্ভব হইবে বলিয়। 
আশ। করা ঘায়। বর্তমানে যে সকল চিকিৎস|- 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাতে রোগীর্দের অনেক 

সময় দুই বত্পর পধস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে বাখিতে 
হয়। তাহার পূর্বে তাহাদের নিরাপদে ছাড়িয়া 
দেওয়া যার না। কিন্তু এই নৃতন ওুধধটি ব্যবহার 
করিলে তাহাদের তিন মাসে? বেশ কুষ্ঠাশমে 
রাখিবার গয়োজন হইবে বশিয়া মনে হয় না। 

অবখা তিন মামে যে তাহাদের রোগ সারিয়া 
যাইপে তাহা নয়। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, 
তিন মান পরে তাহারা আর অপরের বিপদের 
কারণ হইয়া থাকিবে ন| এবং সকলের মহিত তাহারা 
স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করিতে পারিবে। 

চিকিৎপক এবং দেশের শাদনকর্তারা এই 
নৃতন উমণটির আবিষ্ষাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই 
আশান্বিত হইয়াছেন। তাহারা দ্েবিতেছেন যে, 

আর সাম'ন্য কিছু বেশী ব্যয় করিলেই বর্তমানে 

থে কুষ্টাঅমগুলি আছে, সেগুলিতে এখনকার তুলনায় 

প্রতি বত্সর অনেক অধিক সংখ্যক কুষ্টরোগীর 

চিকিতৎদা! কর! সম্ভব হইবে। 

দীর্ঘকাল পরিবার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইঘা থাকিতে হইবে, এই আশঙ্কায় ইতিপূর্বে বহু 

রোগী নিতান্ত বাধ্য না হইলে কুষ্টাশ্রমে আদিতে 
রাজী হইত না। এখন এই নৃতন ওধধ আবিষ্কারের 

ফলে অনেক রোগী স্বেচ্ছায় চিকিৎলার জন্য 

আগাইয় আপিবে এবং রোগের বাড়াবাড়ি হইবার 

আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলধিত হইবে। ইহা 

রোগী ও চিকিৎনক উভয়ের পক্ষেই ভাল। 
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কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার 

লবণ হয়তে। মাচুষের সবচেয়ে পরিচিত পণা-- 

মান্থষের নানা কাহিনী ও কুসংস্কারের সঙ্গে যে 

এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা ম্বীকার করতেই হবে। 

শরীরের জন্যে লবণের প্রয়োজনীয়তা বছু যুগ ধরে 

উপলর্ধ করা হয়েছে । এর ফলে লবণের সাহায্যে 

বন্ধুত্ব রক্ষার প্রথার উদ্ভব হয়; সি হয় “নিজের 

লবণের ষোগা হওয়া”র মত প্রবাদের। ইতিহাসে 

লবণ, বিপ্লবের ইন্ন জুগিয়েছে। বাণিজো 1 

মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । রোমান ঠন্্যদের 

বেতন দেওয়! হতো লবণ দিয়ে। বেতনের ইংরেজী 

শব শ্যালারি' রোমান শব শ্যালারিয়াম (লবণ 

মু ) থেকে এমেছে। 

আধুশিক কালে লবণ- কেমিষ্টের ভাষায় 

সোডিয়াম ক্লোরাইড শিপ্লের মূল কাচা মাল 
হয়ে দাঁড়িয়েছে । আঙ্গ লবণের অধিকাংশ পরি- 

মাণই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সোডা আশ 
( সোডিয়াম কার্বনেট ), কষ্টিক সোডা ( সোডিয়াম 

হাইড্রোক্সাইড ), ক্লোরিন, হাঁইডোক্লে।বিক আপি 

এবং সোডিয়াম সালফেটেন মত ভারী রাসায়নিক 

দ্রব) উৎপাদনে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

সাধান, তেল, রগ্রক দ্রবা, চামড়া, কাপড়, কাঁচ, 

মুৎশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতিতেও লবণের যথেষ্ট 

প্রয়োজন । বিশুদ্ধ অবস্থায় লবণ খাছ ও রাসায়নিক 

দ্রব্য সহ ৬২টি বড় শিল্পে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

শিল্পের ক্ষেত্রে লবণ এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে 

বলেই আজ লবণ, মালফিউরিক আযাসিভ ও 

ইম্পাতের উৎপাদন ও ব্যবহার দিয়ে একটা জাতির 

সমৃদ্ধির পরিমাপ করা হয়। ১৭৫০ সালে ভারতে 
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পাউণ্ড। তখন বিশ্বে গড়পড়তা মীথাপিছু ৪, 
পাউণড লবণ ব্যবহৃত হতো । সেই বছরে সারা 
বিশ্বে ৫ কোটি ৬ লক্ষ টন লবণ উৎপাদিত হয়ে- 
ছিল, ভারতে তৈরী হয়েছিল ৩১ লক্ষ টন। 

জতীতে কতৃপক্ষ লব্ণ-শ্ল্পকে প্রধ'নতঃ রাভপ্ৰ 

স'গ্রহের উপায় বলে মনে করতেন। এই শুস্ক 

আদায়ের জন্যে কঠোর নিয়মকান্থন ঠতগী হয়েছিল, 

কিন্ত লবণের উতকর্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 

হয়নি। আ'বার উৎপাদনের পরিমাণও আমাদের 
চাহিরদ|র উপযোগী ছিল না। 

এর ফলে ভারতের লবণের চাহিদা মেটাবার 

জন্যে প্রতোক বছর কয়েক লক্ষ টন লবণ বিদেশ 

থেকে আমদানী করতে হতো। ১৯৫০ সালে পর্যন্ত 

তা চলে এসেছে । ভারতের সাড়ে তিন হাজীর 

মাইল দীর্ঘ উপকূল ভাগে লবণ উত্পাদনের স্থৃবিধা 

থাকা সব্বেও লবণের জন্মে আমাদের আমদানীর 

উপর নি্র করতে হয়েছে। 

শ্বাবীনতা লাভের পর লবণ-শিল্প সম্বন্ধে নর- 

কারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। এই শিল্প 
যাঁতে অনতিকাঁলের মধ্যে প্রকৃত মধাঁদ] পায়, সে 

জন্যে চেষ্টা করা হ্য়। 

লবণ ও লবণ-শিল্পের উপজীত দ্রব্-যার দিকে 

আমাদের দেশে আজ পধস্ত কৌন দৃষ্টি দেওয়া 

হয় নি--ব্যবহার করবার জন্যে ব্যাপক গবেষণা 

করবার প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হয়। এজন্যেই শিল্প 

ও বিজ্ঞান পরিষদ ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে 

ভবনগরে কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার স্থাপন করেন। 

এই গব্ষেণাগার নানা ব্ষিয়ে গব্ষেণ সুরু 

করে। যেমন- গৃহে ও শিল্পে প্রয়োজনীয় লবণের 

মান নিধণশরণ, বম ব্যয়ে 'বিটান” (লবণাক্ত জল 

থেকে লবণ কৃষ্ট্যাল বের করে নেবার পর অবশিষ্ট 

তরল পদার্থ) থেকে নানা মূলাবান বানায়নিক 

ছুব্য নিষ্ষাশনের পদ্ধতি উদ্ভাবন, লবণ ও তার 

উপজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং 

বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য বাণিঞ্জিক হারে ব্যবহারের 

জন্যে উপায় নিধারণ। 
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ভারতে উতৎ্পার্ধিত লবণের সত্বর শতাংশ হলো 

সমুদ্রের দান। সমুদ্রের লবণ বের করে নেবার পর 

যে তরল পদার্থ পড়ে থাকে তাতে প্রচুর পরিমাণে 

ম্যাগনেলিয়াম ও পটাসিয়াম থাকে। তাছাড়া 

ব্রোমিন পাবার একমাত্র উপায় হলো সেই তরল 

পদার্থ । 

কেন্দ্রীয় লব্ণ গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে 

সস্তায় পটাসিয়াম ক্ৌরাইভ, ম্যাগনেসিয়াম 

সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম ক্লৌসাইভ ও প্রোমিন 

নিষ্ধাশনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। 

পটানিয়াম ক্লোঙ্জাইড নিষ্ষাশনের যে পদ্ধতি সম্প্রতি 

আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁতে অন্তান্ত পদ্ধতির তুলনায় 

কম ব্যয়ে এই মূল্যবান রালায়নিক সার উৎপাদন 

কর সম্ভব হবে। 

ভারতে উত্পাদিত লবণের ত্রিশ শতাংশ রাঁজ- 

স্থানের প্রাচীন সম্বর হ্রদ থেকে পাওয়া যায়। 

সম্বর হ্রদের “বিটার্ণে ছুটি মুল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য, 

সৌডিয়াম সালফেট ও পোভিয়াম কার্বনেট প্রচুর 

পরিমাণে আছে। কিন্তু স্বর হ্,দর জল থেকে 

সেগুলি নিফাশন করতে গিরে কতকগুলি অস্থবিধা 

দেখা দেয়। এই সমস্তা সমাধানের জন্যে ভারত 

সরকার বিভিন্ন বিশ্বযেজ্ঞ ও কমিটির সঙ্গে পরামর্শ 

করেন। গব্ষেণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ এই অস্থ্বিধা 

দূর করবার পদ্ধতি এখন আবিষার করেছেন । 

সম্বর হ্রদের জলে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের 

অস্তিত্ব লবণ উত্পাদনের আর একটি বাধা। 

গবেষণাগারে উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কাচা মালের রং 
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ও গঞ্ধ দুটিই দুর কর! সম্ভব ইয়েছে। ফলে আরও 
বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার ঝাণায়নিক দ্রধ্য পাওয়া সম্ভব 

হচ্ছে। 

লবণের নমুন| ক্রত ও সন্তায় পরীক্ষার পদ্ধতিও 

এই গবেষণাগারে আবিষ্ভুত হয়েছে। 

বাজারে সাধারণতঃ যে টেব.ল্ সপ্ট পাওয়া যায় 
তাঁর কতকগুলি দোষ আছে। এগুপি গবেষণাগারে 
সযত্বে পরীক্ষা! কর হয়েছে এবং লবণ যাতে ডেগ। 

পাঁকিয়ে না যায়) মে জন্যে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার 
করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতির জন্যে পেটেন্টও 

নেও ইফেছে। লবণ যাতে ডেল! পাকিয়ে নাযায় 

সে জন্যে এর কৃষ্্যালগুলিকে গোলাকার এবং 

আর্জতা নিরোধক করা হয়। 

ম্যাগ নেসিয়ামবিশি্ট রাসায়নিক দ্রব্যগুলি 

শিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। গবেষণাগারে 

অক্সিক্লোরাইড সিমেন্টের মেঝের টালি নির্মাণের 

পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । উষধপত্র, রবার, কাগজ 
ও অন্যান্য শিল্পে গ্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট 

ম্যাগ্লেপিয়াম কার্বনেট উৎপাদনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত 

হয়েছে। তাছাড়। বিভিন্ন শ্রেণীর এপসম সণ্ট 
উৎপাদনের পদ্ধতিও এই গব্ষেণাগারে উদ্ভাবিত 

হয়েছে । 

উত্পাঁদক ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে এই 
গব্ষণাগারে কার্ষস্থচী রচিত হয়। ভারতের লবণ- 

শিল্প যাতে দেশকে সমৃদ্ধর পথে নিয়ে যেতে পারে, 

এই গবেষণাগার সে বিষয়ে যথেষ্ট দাহাব্য করবে। 

আখের ছিব ড়। হইতে কাগজ ও প্লাষ্টিক 

আখের ছিবড়াকে আজ উন্নত রাষ্ট্রসমূহে 
নানাভাবে কাঁজে লাগানো! হইতেছে । আমেরিকার 
নিউ অরলিয়ন্স-এর আশেপাশে চিনির বড় 
বড় কারখানা বহিয়াছে। পূর্বে এই ছিবড়া 

পোঁড়াইয়া এ সকল কারথান! চালাইবার বিদ্যুৎশক্কি 
উৎপাদন করা হইত এবং এই ভাঁবে ছিবড়ার বছ 
অপচয় হইত। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই অপচয় 
নিবারণের উদ্দেশ্তে আখের পরিত্যক্তাংশকে কাজে 
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লাগাইবার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই 

গবেষণার ফলে ১৯২১ সালে একপ্রকার বিছুযুৎ- 

প্রবাহ রোৌদক ব। ইনস্থলেটং বোর্ড প্রস্তত করিবার 

পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সেলোটেষ্স কপোরেশন 

নামে একটি ব্যবপায়ী প্রতিষ্ঠান এই জিন্ষিটি 

ব্যবসায়ের ভিডিতে প্রস্বত করিবার কাজে আত্ম- 

নিয়েগ করেন। তারপর যুক্তরার্দের মধ্য-প।শ্চম 

অঞ্চলের কৃণিদপ্ররের দুইটি গব্ষণাগ!রে যে গক্ষেণ! 

চালানো হইয়।ছিন তাহার ফলে সালে 

ছিবড়। হইতে প্লাষ্টিক উৎপাদন করিবার পদ্ধতি 

উদ্ভাবিত হয়। কাগস্গ প্রস্ততিতেই আখের 

ছিবড়ার সর্বাধিক ব্যবহার হইয়] থাকে । 

ছিবড়া হইতে ক।গর্জের মণ্ড গ্রস্থত করিবার 

পম্থ!। ১৮৭৯ সাপের প্রথমভাগে আবিষ্কৃত হইলেও 

১৯৩৩ মালের পুর্বে ছিবড়া হইতে কাগজ গুস্বত 

করিবার কান্দে কেচ আম্মনিয়োগ করেন নাই। 

কিন্তু লৌকসংখ্য| বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অর্থ নৈতিক 

সম্প্রনীরণের দরুণ ছিবড়ার মণ্ড হইতে কাগজ 

প্রস্তুত করিবার খরচ, কাষ্টমণড হইতে কাগজ 

প্রস্তুতের খরচের তুলনীয় ভবিষ্যতে যে কম পড়িবে, 

সে সম্পর্কে অনেক্ষেই অবহিত হিলেন। কাঁজেই 

ছিব্ড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবর পদ্ধতির উপর 

বিশেষ জোর দেওয়া হইল। ১৯3৭ সালে লুই- 

জিয়ানার চিনি উত্পার্দক ক্লাব বলিলেন যে, দশ 

ব্সরে যে পরিমাণ শুষ্ধ আশের কাঠ পাওয়া যায়, 

সেই পরিমাণ ও তাহার তুলনায় অধিকতর শতক 

আশের ছিবড়া এক বসরেই পাওয়া যাইতে পাবরে। 

১৯৫৩ সালে ভ্যালাইট কর্পোরেশন নামে (ব্যালেন- 

টাইন পাল্প আও পেপার কোম্পানীর শাখ|) 

একটি ব্যব্লা্ী প্রতিষ্ঠান লুইজিয়ানীর লকপোটে 

আখের ছিবড়া হইতে কাগন্জ প্রস্তুত করিবার 

একটি কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানার 

বর্তমান কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ 

টন্বরেও বেখ। 

ইহার পর এই প্রক।র কাগজের অনেক উন্নতি 

১৯ ৩৭ 

২৫০০৩ 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

হইয়াছে । লিখিবার পরিষ্কার সাদ কাগঙ্গও এখন 
আখের ছিবড়া হইতে প্রস্থত হইতেছে। বিগ্ভালয়ের 

ছাত্রছাত্রীদের খাতা, জলপাত্র প্রভৃতি এই কাগঙ্জ 

হইতে তৈয়ার হয়। দুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি সংবাদপত্রের 

নিউজপ্রিট ও এই কারখানা হইতে সরবরাহ করা 

ইহা ছাড়া অন্যান্ত কাছেও এই কারখানাস্ 

প্রস্থত কাগজ ব্াযবহত হইয়া থাকে। 

মিপিসিপি নদীর তীরব্বতশ নিউ অরলিয়ম্মের 

বিপরীত দিকে অবস্থিত ম)রেরোতে সেলোটেক 

কর্পোরেশনের যে বিরাট কাগঙ্গের কারখান। অ.ছে 

তাহাতে আথের হিবড়। হইতে এক ধরণের বো 

তৈয়ার করা হইতেছে । বিশেষ করিয়। প্রেক্ষাগৃহ 

ও বেতার ও বেতারবীক্ষণের স্টডিওসমূহে এইসব 
বো ব্যবহৃত হইতেছে । এই সকল বোর্ড ভেদ 

করিয়। বাহির হইতে কোন শব্দ আদিতে পারে 

না। রোস্তোরা, ঠবঠকথান] প্রভৃতির অভ্যন্তর 

ভাগ নির্নাণেও এই সকল বো ব্যবহার কর। 

হইতেছে। 

তবে রাপায়শিক প্রক্রির।য় ছিবড়াকে প্লাষ্টিক 

পরিণত করিবার ব্যাপারট সর্বাধিক লাভজনক 

হইয়াছে । ইহাকে রজনে পরিণত করা হইয়। 
খাকে। এই সকল রঙ্গন ছানা গ্রামোফোন রেকও 

এপ্জং রজন হইতে প্রস্তুত প্রার্টিকের সাহায্যে নানা 

রকম বৈছাতিক পাজসরঞ্জাম, পাখার বেড, বোতলের 

ছিপি, কেটুলির হাতল প্রভৃতি ঠতয়ার করা হয়। 

আখের ছিবড়াকে কংক্রীটের রাস্তা তৈয়ার 

করিবার ক।জেও লাগানো হয়। ভাপজনিত সঙ্কোচন 

প্রনারণের কলে রাস্তার যাহাতে কোন ক্ষতি না 

হয়, তছুদ্েশ্টে ছুইটি কংক্রীট খণ্ডের মাঝখানে ছিবড়া 

হইতে প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্য আলকাতবাঁর সঙ্গে 

মিশিত করিয়া প্রয়োগ করা হয়। 

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে আখ প্রচুর পরিমাণে 

জন্মে সেই সকল স্থানে কি ছিবড়াকে আরও নস্তায় 

উন্নততর শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের কাজে প্রয়োগ 

করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভ্যালেনটাইন পাল্ল 

হয়| 



মে, ১৯৫৯] 

আযাণ্ড কোম্পানীর একজিকিউটিভ ভাইস প্রেমিডেন্ট 

এডওয়ার্ড. এল. পা ওয়েল বলিয়ীছেন ষে, ইহা প্রত্যেক 

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

কাঠ অথবা অন্যান্ত দ্রব্যের মণ্ড হইতে দ্রব্যাদি 
তৈয়ার করিবার খরচ ছিবড়ার মণ্ড হইতে তৈয়ার 
করিবার খরচের তুলনায় কতখানি লাভজনক হইবে, 

তাহার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে 
দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ ছিব 
পাওয়া যায় তাহার তুলনায় ছয়গুণ বেশী ছিবড়া 

সঞ্চয়ন ২৪৭ 

পাওয়া যায় ভারতে । তবে ভীরতে বাশ ও মাবাই 
ঘাসের মণ্ড হইতে ইহার তুলনায় আরও সস্তায় 

কাগজের মণ্ড প্রস্তত হইতে পারে। 

তবে নিরক্ষবৃত্ত এলাকার যে সকল অঞ্চলে 

কাঁঠের নণ্ডের অভাব রহিয়াছে, অথচ প্রচুর পরিমাণে 

আখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানেই আখের 

ছিবড়াকে লাভজনকভাবে কাগজ উৎপাদনের 

কাজে লাগানো যাইতে পারে। 

পরমাণু-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ 

আঁঙ্গ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ২০০০ 

খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পরমাণু বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে যে 

কতখানি উন্নতি হবে, মে সম্পর্কে শিল্প-বিজ্ঞীনে 

বিশেষজ্ঞ ছু-জন আমেরিকাঁন ভবিধ্বাদ্ধাণী করেছেন। 

তারা বলেছেন, পরমাণু-বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতির 

ফলে সেদিন আমেরিকাঁবাপীরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 

ভবনে বসবাদ করবেন, গৃহিণীর1 একটি বোতাম- 

টিপে রান্নাবান্নার কাজ সারবেন। আর জনসাধারণ 

জেট-চালিত বান ও রেলগাড়ী, পরমাণু-শক্তিচালিত 

বিমান ও সাবমেরিনে যাতায়াত করবেন। 

সম্প্রতি আটলান্টিক সিটিতে পর্মাণু সম্পর্কে যে 

জাতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে 

আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং বিজ্ঞান 

বিভাগের প্রায় সাতশ" ছাত্রছাত্রী যোগদান করে- 

ছিলেন। এই অধিবেশনেই জেনারেল ইলেকট্রক 

কোম্পানীর পরমীণু সংক্রান্ত ব্যবসা-বাঁণিজা সম্প্রসারণ 

বিডাগের ভাইস প্রেমিডেণ্ট ফ্রাম্সিল কে. ম্যাকিউন 

এবং ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্্রক কর্পোরেশনের 

পারমাণবিক শক্তি ব্ভীগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট 

চার্লস এইচ. উইভার এই কথা বলেন। 

ছই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা 

পরমাণু যুগের গুথম দিকে কৃষি, ভেষজ-বিজ্ঞান ও 

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমীণু-শক্তি গুয়োগের ব্যাপারে 

যে সব উন্নতি 

করেন । 

এই সম্মেলন উপলক্ষে এখানে একটি গ্রদর্শশীরও 

ব্যবস্থা হয়। পর্মাণু থেকে শক্তি উত্পাদনের 

জন্যে বর্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কিত হয়েছে 

এবং ভবিষ্যতে যে সব যন্ত্র আবিকৃত হতে পারে, 

তাদের নমুনা ও পরিকল্পন। এতে প্রদশিত হয়েছে। 

২০০০ খুষ্টাব্রের পরমাণু-বিজ্ঞান সমৃদ্ধির যুগে 

যুক্তরাষ্্রবাসীদের  জীবনযাত্রা-গ্রণালী সম্পর্কে 

ম্যাকিউন এবং উইভার বলেন যে, সেপিন জন- 

সাধারণ জেট-চালিত বান ও রেলগাঁড়ীতে যাতায়াত 

করবে। তখন চাকার ব্দলে ব্যবহার করা হবে 

ল্লাইড। আর সে সব গাড়ী ঘণ্টায় দুখ” মাইল 

বেগে চলবে। 

এ সময়ে তিন প্রকার যানবাহন চালু হবে। 

প্রথমতঃ বিছ্যুৎ-শক্তিচালিত ধান। এই লব গাড়ীর 

রিচাঞ্জিং করতে হবে ন'। বিনা চাজিং-এ এই 

সব গাড়ী আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য 

প্রান্তে যাতায়াত করতে পারবে। আর এক রকম 

গাঁড়ী চালিত হবে ইন্টারন্থাল কম্যাস্শন ইঞ্জিন 

এর পাহায্যে। যান্ত্রিক দিক থেকে এই সব গাড়ীও 

প্রায় বিছ্যুৎ-শক্তিচালিত গাড়ীর মতই হুবে। 

রাজপথে চলবার সময়ে এদের গতি ও পথ নিয়ন্ত্রণের 

হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচন। 



২৯৮ 

যাক্জিক ব্যবস্থা থাকবে । তা ছাড় সেখানে সেখানে 

€ঠা-নাম| করা ও পো্গান্জি আকাশে ওঠবার মৃত 

একরকম আকাশচারী যাঁনও সেদিন চালিত হবে। 

এসব আকাশের অনেক চু দিয়ে যাবে না। এরা 
যাবে নিপিষ্ট পথ দিয়ে এবং স্বয়ংক্রিয় বস্থ সাহায্যে 

নিয়ন্ত্রিত হবে। এই যানবাহন প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন 

হলেও কোন ভয় থাকবে না, নিরাপদেই শ্রমণ 

কর। যাবে। 

ম]যাকিউন এবং উইভার উভদ্দেই ভবিযাদ্ধণী 

করেন যে, আগামী দশ বছরের মধোই পরমাখুশক্ি। 
চাঁজিত প্রথম বিমান নিন! ইন্ধনেই ছয় বার পৃথিবী 

পরিক্রমা করে আমতে পারবে। 

তাছাড়া পরমাণুশকি চালিত অসামপিক সাব 

মেবিনসমূহও ১৯৮৫ সালের মধ্যেই চালু হবে। 

এসব মাত্রী ও মালবাহী সাবমেরিন ৫* থেকে 
৬০ নট গতিতে সমুদ্রের তজদেশ দিয়ে যাতায়াত 

করবে। তখন থেকে পৃথিবীর বু পরিমাণ পণ্যই 

এঁ ভাবে পরিবাহিত হবে। 

পারমাণবিক শক্তিচালিত মহাশুন্তগামী আর 
একপ্রকার যান নির্নীণের কীজকর্মও ২০** খুষ্টান্দে 

সম্পূর্ণ হবে বলে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই 

সব যাঁন ঘণ্টায় ১* লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম 

করবে। এই সকল মহাশুন্তগীমী যান ২৪ ঘণ্টার 

মধ্যেই যাত্রীদের মঙ্গল গ্রহে পৌছে দেবে। প্রচণ্ড- 

বেগে এই পথ অতিক্রম করতে বিমীন-যাত্রীদের 

আদৌ কোন কষ্ট পেতে হবে না। 

তাঁরা ছু-জনেই বলেছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় 

সমস্যাই যে ২৯০০ খুষ্টাব্বের মধ্যে সমাধান হয়ে 

যাবে, তা নয়। তবে এ সময়ে পর্মাণুর 

ংযৌজনের দ্বারা তাঁপ উৎপাদনের সব কৌশল 
মাহুষের অধিগত হবে, ন্যায়সঙ্গত খরচে মানুষ 
সৌর্শক্তিকেও কাজে লাগাতে পারবে । তবে 

সমুদ্রের নোনা জলকে সন্তায় ও প্রচুর পরিমাণে 

সুস্বাদু জলে পরিণত করবাঁর কৌশল আয়ত্ত করতে 
আরও কিছু সময় লাগবে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

রোচেষ্টাঃ নিউইয়র্কের গ্যাস আযাণ্ড ইলেকটি,ক 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রবার্ট, ই, গিনা তরুণ 

বিজ্ঞানীদের বলেছেন যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে মোট 

বিদ্যুৎশক্তির শতকরা ২৫ ভাগই পরমাণুশক্কি 
থেকে উত্পাদন করা হবে। 

তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্জের 

নিছ্যুৎ কারখানাসমূহ মোট ১৫ কোটি কিলোওয়াট 
বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। কিন্ত ১৯৮০ 

সালের মধ ৬০ কোটি কিলোওযগাট বিছ্াৎ-শক্তির 

প্রয়োজন হবে। তিনি এই ভবিধা্ধাণী করেন যে, 

আগামী ১৭ বছরের মধ্যে বিছ্যুতৎ্"শক্তির চাহিদা 

শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। 

তিনি বলেন, যুক্তগাঙ্গে বর্তমানে পরমাণু থেকে 

লিছ্বাৎ-শক্তি উত্পাদনের জন্যে তিনশ" পরিকল্পন। 

গ্রহণ করা হয়েছে । ন্যায়লঙ্ষত খরচে সর্বোত্তম 

পন্থায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান 

ও সংস্থা পরমাণু থেকে বিছ্যাৎশক্তি উৎপাদনে 

উদ্যোগী হয়েছে। 

নিউইয়কের ইথাঁকাস্থিত কর্ণেল বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

রেডিয়েশন বাঁয়োলজী লেবরেটরীর ডিরেকীর ডাঃ 

সাইরিল এ. কৌমীর বলেন যে, আগামী কালে 

কৃষি-সমস্তা সমাধানে পরমাণুশক্তি বিশেষ গুরুত্ব- 

পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এজন্যে পৃথিবীর সব 

দেশেই কৃষি-পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন হবে। 

নিউইয়র্কের ক্সোন কেটাবিং ইনষ্রিটিউটের ডাঃ 

জন এস, লাঁফলন বলেন যে, ক্যান্সার রোগের 

চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষেত্রে আইসোটোপ 

প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। 

আর্গন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর অ]1সোসিয়েট 

ডিরেক্টুর ডাঃ ফ্রাঙ্ক ই, মায়ার্স তরুণ বিজ্ঞানীদের 
বলেছেন ষে, আগামী ১৯০ বছরের মধ্য পৃথিবীর 
জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং পৃথিবীর 
জনসংখ্যা তখন ৮*০ কোটিতে এসে দ্াড়াবে। 
এই অবস্থায় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সমাজ-সেবার 
দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে এবং সৃযোগের ক্ষেত্রও 
অনেকখানি সম্প্রসারিত হবে। 



মে, ১৯৫৯ | সঞ্চয় ২৯৯ 

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সোমওনভের নতুন তত্র 

গত মাঁচ মাসে মন্কোতে অনুষ্টিত মেগ্েলিভীয় 

কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে বহু বিস্মঘকর বৈজ্ঞানিক 

তত্বই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে 

বিজ্ঞানীচ(ধ নিকৌলাই সেমিওনভ-এর নতুন তথ্য 
অত্যধিক চাঞ্চল্য হট্টি করেছে। কংগ্রেসের 

পূর্ণার্প অধিবেশনে ১৮ই মাচ বিজ্ঞানীচায তার 

গব্যেণার বিবরণ এ্রদান করেন। তত্বটি হচ্ছে, 

মুক্ত পরমাণুর রাপায়নিক ক্রিয়াকলাঁপকে কেন্্র 

করে। এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

রমীমন-বিজ্ঞানের বহু জঙ্রী সমস্যার সমাধান সম্ভব 

হলো; সম্ভব হলো বস্ত ও তার গঠনের বাপায়ণিক 

ক্রিয়াকশাপের অন্তনিহিত ধোগন্থত্র খুজে বের 

করা। 

বলা বাহুল্য, কংগ্রেপ অধিবেশনে সেমিওন ভ- 

এর গব্যেণ! খুবই আলোড়নের সষ্টি করেছিল। 

তার এই নতুন তন্বে মুক্ত পরমাণু ও অগুর মধ্যের 

যোগন্ুত্র সম্পর্কে সাধারণ নিদমগ্ডলি প্রতিষিত 

হওয়ায় কলকারখাণায় রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ 

নিয়ন্থণের বাস্তব সম্ভাবনার পথ উনুক্ত হলো। 

তিনি বলেছেন, প্রস্তাবিত পদ্ধতি প্রয়োগে কেবল 

মীত্র তাপঘাত্র! অনুধাবন করেই বিপ্রিয়।শীল 

পরমাণু ও অণুব শক্তি নিরূপণ সপ্তব। এতে ভিসীব- 

নিকাঁশের কাজ খুবই সহজ হয়ে ষাবে। বিভিন্ন 

ধরণের ৭*টি বিক্রিয়ার উপর এই তত্ব প্রয়োগ 

করে সাফল্য লাভ হয়েছে। 

বিশ্ববিজ্ঞনে নিকোলাই সেমিওনভের নাম 

আজ আর অজানা নয়। রাঁপায়নিক-পদার্থ বিদ্যা 

নামে রসায়ন-বিজ্ঞানের নতুন মুখ্য শাখাটির তিনি 

হচ্ছেন উদ্ভাবক। নিরবচ্ছিন্ন এবং শাখা-প্রশাখায় 

বিভক্ত নিরবচ্ছিন্ন বিক্রিয়া তত্বের জন্যে তিশি 

নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই তত্বের ছ।ব। 

অধিকাংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই ব্যাধ্যা সম্ভব। 

বিজ্ঞানাচায গেমিওনভ বলেছেন যে, উচ্চন্তরের 

স্থায়ী ও স্মুগ্রাহী চৌথক অনুবাদক যন্ত্রের সাহায্যে 
কোন কোন অপুনমষ্টি ঝা পলিমারের অত্যন্ত 
সব বৈশিষ্ট্য পপিলম্ষিত হয়েছে। যে সব পলিমারের 

অশুতে অপ পরিবাহীপ ধম প্রকাঁশমান, তাদের 

সংগ্লেষণ করাও সম্ভব হয়েছে। 

এসব ধর্ম ব1 লঙ্গণপ্ুপিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারিক 

ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ কর! যেতে পারে, মে বিষয়ে 

বিজ্ঞানাচাধ অবশ্য কিছু বলতে চান নি। কিন্ত 

তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, সব 

ব্যাপারটাই অতীব অপ্রত্যাশিত। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস, এসব লক্ষণের প্রকাশ নাইট্রোছগেনের 
অনুগ্ুলির মধ্যে কোনও প্রকার ধাতুর অবস্থিতি 

এবং অণুগ্তপ্লর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষ এক 

ধরণের গ্রন্থির অস্তিত্বই সুচিত করে। 

বিজ্ঞানীচার্যের এই নতুন তত্ব পর্যালোচনায় 
একটি বড় অংশই জুড়ে ছিল মুক্ত অণু, তথা 

রাপায়নিকভাবে ক্রিয়াশীল সেই সব তলানি থা 

রাপীযনিক 9 জব বিক্রিয়ায়। বিশেষভাবে 

নিরবচ্ছিন্ন বিক্রিয়ায় তাদের ধন বা লক্ষণ বর্ণনায় 

মুখ্য ভূমিক| গ্রহণ করে খাকে । তারপরে মেমিওনভ 

আলোচন| করেন, ক্যান্সার ব| কর্কট রোগের 

রাসায়নিক উৎপত্তি নিয়ে ঘিশি দীর্ঘ গবেষণ। 

করেছিলেন, দেই আচাধ নিকোলাই ইম্যানুয়েল 

এবং সজীব তন্তসমুহের মধ্যে ধাতু ও আযার্টি- 
ফেরোম্যাগ নেটিকের সমতুল্য ধর্ম বা লক্ষণের 

আবিষ্র্তা লেভ, প্রুমেনফিল্ডের পনীক্ষা-নিবীক্ষা 

নিয়ে। 

রাপায়নিক গতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সৌভিয়েট 

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলিকে বিজ্ঞানাচাঁধ 

সেমিওনভ একালের সর্বশেষ্ঠ ঠবঞ্ঞানিক অবদান 

বলে দাবী করেন। 



স্পি-রহন্যের সন্ধানে 
প্ীশিবদ।স ভট্টাচার্য 

মম্ষ যেদিন থেকে চিন্ত। করতে শিখেছে, সেই 
দ্রিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে_-সে এলো 

কোথ| থেকে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য হৃষ্ট-বপ্থ গুলির 

সম্পককই বাকি? বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের 
এই প্রশ্নের উত্তরদানে কতদূর সাহাধ্য করতে পারে 
তাদেখাযাক। 

স্পইুতঃই একটি প্রাণী আর একটি প্রাণী থেকে 

জন্মায়। এথেকে আমরা বুঝতে পাপ্ি যে, 

আমাদেরও একটি আ'দপুরুষ ছিল। এখন প্রশ্ন 

ওঠে -এই আদিপুরষ এলো কোথ। থেকে? এটা 

নিশ্চিতরূপেই ধরতে হবে যে, এই আদিপুরষ 
পৃথিবীরই একটা কিছু থেকে এসেছিল, হঠাৎ শুন্য 

থেকে আমদানী হম নি। সুতরাং মাঁজষের এই 

আদিপুরুষেরও নিশ্চয়ই একটা পূর্বপুরুষ ছিল । 

ডারুইন তার বিবর্তনবাদের সমর্থনে দেখিয়েছেন 

যে, মানুষের এই পূর্বপুকষ হলো বন্মানুষ 

জাতীয় জীব। তিনি আরও দেখিয়েছেন ধে, 

বনমান্ধষ আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীব 

থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এভাবে নিয়স্তর থেকে 
ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হওয়ার ফলে সকল জীবের মৃপ 
উৎপত্তি স্থল দাড়ায় এককোধী আদিম প্রাণীতে। 

এই এককোধী প্রাণীর ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের ফলে এত 

প্রকার বনহকোষধী জীবের উৎপত্তি হয়েছে। 

প্রকৃতিতে এককোধী প্রাণীর নিকটব্তাঁ সৃষ্টি 

হলো এককৌধী উদ্ভিদ, যারা জীবাণু নামে পরিচিত । 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই এক- 

কোী উত্তিদাণু থেকেই বিবর্তনের ধারায় একদিকে 
উদ্ভিদ-জগৎ এবং অপরদিকে প্রাণী-জগতের ক্রম- 
বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে_-এই এককোষী উদ্ভিদ এলো 

কোথা থেকে? কতকণগ্তলি বৈজ্ঞানিক তথ্োর 

ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। 

নিয়ে সেই তথ্য গুলির কয়েকটির কথা বলা হলে! । 

প্রথমতঃ, জন্মের পর প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধির 

কথ! ধরা যাক। প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় 

আহ্ায বন্ধ দেহলাং করবার ফলে। এই আহাধ বস্ত 

হলো জড় পদার্থ। এই জড় পদার্থ প্রাণবস্তের 

দেহের মধ্যে কোন অছুত প্রক্রিয়ার ফলে জীবস্ত- 

দেহের বৃদ্ধি সাধন করে; অর্থাৎ জড় পদার্থ ই 

দৈহিক পরিপুষ্টি সাধন করে-_জীবদেহের চেতনা 

অব্যাহত রাখে । 

দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পরে যে দেহটি পড়ে থাকে, 

সেট। একট] জড় পদার্থ, যার সঙ্গে জীবন্ত দেহের 

একমাত্র প্রাণশক্তির অভাব ব্যতীত আর কোন 

পাথকাই দৃষ্টিগোচর হয় না। 
তৃতীদতঃ, এমন অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ 

আছে, যাদের জীবনক্রিয়া এতই স্তিমিত যে, 

সেগুলি জড় কি চেতন, তা বুঝই যায় না। স্থৃতরাং 
জড়ের জড়ত্ব ও জীবের জীবনক্রিয়ার মধ্যেও সির 

একটা ক্রমবিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। 

চতুর্থতঃ, পািপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন অন্যামী 

শীতকালে ভেক প্রভৃতি জীব জড়বৎ নিশ্চলভাবে 

অবস্থান করে, প্রীণক্রিয়ার কোনও লক্ষণই দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। এথেকে বোঝ] যায় ষে, প্রাকৃতিক 

অবস্থা পরিবর্তনে জীব্নক্রিয়ার পরিবর্তন ঘট! 

সম্ভব। 

পঞ্চমতঃ, দেখ] গেছে যে, যখন কোন জড় পদার্থ 

অতি স্থস্ম কণাঁয় বিভক্ত হয় তখন কণীগুলি এক- 

প্রকার গতিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যাঁকে বিজ্ঞানের 

ভাষায় ত্রাউনিয়ান সঞ্চরণ বলা হয়। অর্থাৎ বিশেষ 
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বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থে চেতন পদার্থের কোন 

কোন গুণ প্রকাশ পায়। 

ষষ্ঠতঃ, বর্তমানে একথা! প্রমাণিত হয়েছে যে, 

সাধারণ তেজপমৃহই জৈব পদার্থ স্থষ্টি করতে সক্ষম। 
পরীক্ষাগারে ও শিল্পে সাধারণ শক্তিনমূহে্র প্রয়োগে 

বর্তমানে বহু জটিল জৈব পদার্থের উৎপাদন সম্ভব 

হয়েছে। স।ম্প্রতিক কালে সরল জড় পদার্থ গুলির 

মধ্যে অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ৫বছু/তিক তেঙ্গ প্রয়োগ 

ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে আলবুমিন উৎপন্ন 

কর! সম্ভব হয়েছে । এই আলবুমিন জীবদেহের 

একটি মূল উপার্দান। এথেকে আমরা মনে করতে 
পারি যে, পৃথিবীর আদিম যুগের এককালে যখন 

উচ্চতাপ এবং ঘন ঘন বিছাত্স্ফরণ হতো, তখন 

এবপ প্রক্রিগ্নার ফলেই হয়তো! একটা জটিল জৈব 

পদার্থের উৎপত্তি ঘটেছিল, য। আবার প্রাকৃতিক 

বিভিন্ন তেজের ঘাত-প্রতিঘাঁতে চেতন পদার্থে 

রূপাস্তরিত হয়েছিল | 

সঞ্তমতঃ প্রাণী ও উষ্চিদ-জগতের স্টরি সম্থ্ধে 

অহ্সদ্ধানের ফলে দেখা যায় যে, যাবতীয় স্টির 

উদ্ভবই হয়েছে এক মূলের দিক থেকে । হুতরাং 

উদ্ভিদ ও জড় হষ্টির মধ্যে যে একটা মূলগত সংযোগ 

আছে, সেকথা যুক্তিযুক্ত ভাবেই অনুমান করা যায়। 

কাজেই একথা অনুমান করা অপঙ্গত নয় যে, জড় 

হষ্টির ক্রমবিবর্তনের ফলেই উদ্ভিদের স্ট্ি হয়েছে। 

উপরের তথ্যগুলিও এই ধারণাকে সমর্থন কবে। 

এখন প্রশ্ন ওঠে, জড় পদার্থের উদ্ভব হলো কেমন 

করে? বিজ্ঞানের ষেদব তথ্যাদি আবিষ্কত হয়েছে 

তাথেকে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একট! দিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। রপাক্সন-বিজ্ঞান 

দেখিয়েছে, বিশ্বের যাব্তীয় জড় পদার্থ ই হলো 

কতকগুলি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ অথব| যৌগিক 
পদার্থ । আজ পর্যস্ত প্রায় ৯৩টি মৌলিক পদার্থ 

আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বের অগণিত জড় পদার্থ 

এই ৯৩টি মৌলিক পদার্থ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। 
এই মৌলিক পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ! 

স্থট্িরহস্তের সন্ধানে ৩০১ 

যাপন ষে, এগুলি প্রত্যেকেই অসংখ্য পরমাণুর সমগ্র 

মাত্র। আবার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমীণু 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলি এক বা 

একাধিক প্রোটন ও ইলেকন কণিকার সাহায্যে 

তেরী। প্রোটন কণিকা ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি এবং 

ইলেক্টন কণিকা খণাত্মক ভড়িৎ-শক্তি সমদ্বিত। 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেক্টন এবং অন্যান্য পরমাথুগুলিতে একাধিক 
প্রোটন ও ইলেক্টন কণিকা দেখা যায়। তাছাড়া 

সেগুপির মধ্যে নিউটন নামে আর একপ্রকার 

কণিকাও দেখ! যাঁয়। নিউট্রন কণিকাগুলি প্রোটন 

কণিকার মতই কিন্তু তড়িৎ-শক্তিবিহীন। প্রত্যেক 

মৌলিক পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা 

পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী হয়ে থাকে; সেজন্যে 

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, অন্ত সব মৌলিক 
পরমাণুই একাধিক হ!ইড্রোজেন পরমাণুর বিশেষ 

প্রকার সংযোগে সৃষ্ট। স্বতরাঁং ঝলা যায় যে, 

হাঁইড্রৌোজেনই যাবতীয় জড় পদার্থের মূল। 
এই হাইড্রোঙ্জেন আবার কিভাবে উৎপন্ন হলো, 

দেখা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাইড্রোজেন 
পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্ট ন কণিকার 
বারা তৈরী হয়েছে । তন্মধ্যে প্রোটন কণিকাটি 

হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় সবটা! ভর ধারণ করেও 

ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন এবং ইলেক্ট ন কণিকা 

ভরবিহীন ও খণাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ 

ইলেক্টুন কণিকাটি একটি ভরবিহীন তেজোময় 
কণিকা। স্থতরাং এখানে আমরা পদার্থের একটি 

চতুর্থ রূপ দেখতে পাই। সেটা হলো ঘনীভূত 

তেজোময় ্ূপ। এ থেকে বলতে পারা যায় যে, 
তেজই ঘনীভূত রূপ নিয়ে পদার্থে পরিণত হয়েছে। 

অর্থাৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে তেজের ক্রম- 

পরিণতির ফলে। বর্তমানে মহাজাগতিক বশ্মি 

সম্পর্কে পৃথিবীব্যাগী বৈজ্ঞানিকদের যে গবেষণা 
চলছে তাতে এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হচ্ছে যে, তেজই 

পদার্থে পরিণত হয় এবং পদার্থও আবার তেজে 
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পরিণত হতে পারে। গ্তর!ং তেজ থেকে পদার্থের 

উদ্ভব হয়েছে--এ-কথ| যুক্তিযুক্তভাবেই শিদ্ধান্ত 
করা যায়। 

এই তেজ কেমন করে উদ্ভূত হলো দেখা যাক। 
তেজের বিনাশ নেই, কিন্ত রূপার আছে। যদি 

ধূর। যায় যে, তড়িৎশক্তি বা তেজই পদার্থে পরিণত 

হয়েছে তাহলে প্রশ্ন আমে--তড়িঘ-তেজের উদ্ভব 

হলে! কোথা থেকে? একথা বলা যা যে, এটা 

অপর একজাতীয় তেঙ্গের রূপান্তরণের ফলে 

হয়েছে । ধর] যাক) সেই তেজ হলো চৌম্বক তেজ । 

স্পষ্টতই বুঝা যাঁয় যে, এক তেজ, অর্থাৎ তড়িৎতেজ 
অপর তেজ, অর্থাৎ চৌধক তেঙ্গে পরিণত হ্বার 

কালে প্রথম তেজটি ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থার 

মধা দিয়ে গিয়েছিল, যা একটা শিগুণ অবস্থা, 

অথাৎ গ্রথম তেজও নয় দ্বিতীয় তেঞজও নয়। এই 
পিগুণ অবস্থায় আসবার পর অবস্থার তারতম্য 

অশ্থ্যায়ী তেজটি অপর একটি গুরণযুক্ত তেজে 

পরিণত হয়। সুতরাং বলা চলে যে, সব রকম 

তেজের মূল উদ্দ হলে! এই নিপুণ তেজ। 

প্রশ্ন উঠতে পাপে-এই নিশুণ তেজের উতম 

কি? যেহেতু তেজের মোট পরিমাণের কোন 
পরিব্ন হয় না, অত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে পা, সেহেতু 
এর কোন উৎপত্তি স্বথপ থাকতে পারে না। 

কেন না, সেরূপ ক্ষেত্রে নিত্য নতুন হষ্টির 

ফলে এর মোট পরিমাণের বুদ্ধি দেখা যেত। 

কাজেই এই নিগুণ তেজকে বয়ন ও- খষ্ির মূল 
বল? যেতে পারে । সুতরাং দেখ! যায় যে, নিগুণ 

তেজ থেকে সগ্তণ তেজ, সগ্তণ তেজ থেকে জড় 

পদাথ, জড় পদাথ থেকে উদ্ভিদ, উত্ভিদ থেকে 

প্রাণী এবং প্রাণী থেকে মনুষ্কের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। 

প্রশ্ন আসে, নিগুণ তেজ যদি নিগুণই হয় 

তবে কাঁজ করে কেমন করেঃ আর পরিবতনই বা 

হয় কি করে? এর কারণ হলো, তেজের এই 
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নিগুণত্ব গুণের একেবারে অভাব নয়, পারস্পরিক 

বিপরীত গুণের সমতার ফলেই এই নিগুণত্ব। 

এই বৈপরীত্য হলো ঝণাত্মুক ও ধনাত্মক তড়িৎ 

শক্তির মধ্যের বৈপরীত্যের মত। তেজ হিসাবে 

তা একই, কিন্তু পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে 

তারা পরস্পর বিপরীতমুখী । একই সঙ্গে নিগুণ 
ও সঞ্ডণের অবস্থান কষ্টকল্পিত বলে মনে হতে 

পরে; কিন্তু বাগুব ছগতে এর উদাহ্ণ স্ুম্প্রূপে 

দেখ! খায় টঙ্গকের মধ্যে। একটি চুম্বক পরীক্ষা 
কলে আমরা দেখতে পাই যে, এর প্রান্তদেশ 

ছুটি বিপরীত-ধমী চুকতবিশিষ্ট,। যখা- উত্তর- 
সন্ধানী চু্কত্ব এবং দক্ষিণ-সন্ধানী চুখকত্ব। 
কিন্ত টথকের মধ্যাংশটি চুকশক্তি বজিত। কিন্তু 
মধ্যস্থলের এই চৌম্বক শক্তিহীনতা চৌম্বক শক্তির 

অভাবের ফলে ঘটে নি। এই চৌহ্বক শক্তিহীনতার 

কারণ হলো, সেস্থানে ছুটি পরম্পর বিরোধী 

চৌন্বক শক্তির মমতা । সেটা আমরা দেখতে পাই 

চষ্ঘকটির ঠিক মধ্যস্থলে ভেঙে ছু-খণ্ড করলে। 
তথন দেখা যাবে, ভগ্ স্থানের একদিকে দক্ষিণ- 

সন্ধানী ও অপরদিকে উত্তর-সদ্ধানী চৌগ্ক শক্তি 

রয়েছে। 

পরিদৃশ্তমীন জগতের মব কিছুরই দুটি অংশ 
দেখা যায়) যেমন--পদার্থ এবং তন্মধ্যস্থ তেজ। 

আমর! জানি যে, পদার্থ হলো তেজেরই এক 

ঘনীভূত রূপ। স্ৃতরাং স্ষ্টির সব কিছুকেই 

তেজের এক একটি বিকশিত রূপ বল! যেতে পারে। 

প্রত্যেকটি সুট্টিই হলো নিগুণ তেজ ও তার 

বিপরীত সগুণ তেজের সমাবেশযুক্ত এক একটি 

আধার বা সীমায়িত রূপ মাত্র। এই সগুণ তেজই 

দৃশ্যবস্তর গুণ, প্রকৃতি বা স্বভাব রূপে আমাদের 

কাছে প্রতিভাত হয়। পরস্পর বিরোধী তেজের 

সমতার ফলে যে নিগুণ অবস্থা, তাই স্ষ্টির বূপ 
বা গঠনগত বৈচিত্রা স্থষ্টি করে। 
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কযেকডান আলোহাসই চন্দ্রের পুছে অবতরণ করিয়া আবার 
পৃথিবীতে ফিবিযা আনবার জঙ্থা অধুনা পরিকলিত আহিনন আকাশ- 
যানের নমুন। পারুঃএবিক শর্ভি ও তিডিৎবিতব্যুক্ত আযনের 
সাভায্য বুঞ্রা্ধ এ 
এবলপন করিতোছ। 

৮1 ।কান্যান পরিঠালনার জনা বারস্তাদি 



জলহৃস্তী 

কলকাতার চিডিয়াখানাঁয় একট পুকুরের মধ্যে তোমরা হিপো বা জলহস্তী দেখে 

থাকবে । জন্ব-জাঁনোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত এরা । অনেকে বলে থাকেন জলহস্তী 

ভয়ঙ্কয় জন্ত, এদের সামনে পড়লে বাঁচবার কোন উপায়ই থাকে না। ওদের মধ্যে 

অনেকে দুর্দান্ত প্রকৃতির বটে, তবে সাধারণতঃ জলহস্তীর! খুবই শান্তিপ্রিয়। পুরুষের! 
স্্রী-জানোয়ারদের চেয়ে ওঙ্গনে, আয়তনে সবদিকেই বেশ বড়। লম্বায় এরা ১১ থেকে ১৪ 

ফুটের মধ্যে এবং ওজন ৫০০৭ থেকে ৮০০০ পাঁউণ্ডেরও বেশী হতে পারে । লগুনের 

চিডিয়াখানাতে ৮৯৬০ পাউণ্ড ওজনের পুরুষ জলহস্তী দেখা গেছে। বিরাট আকারের 
জলহস্তীদের মাথার দিকট! অদ্ভুত ধরণের । মোটা মাথাটাই ওজনে প্রায় এক টন। 

এদের চোখ ছুটি যেন মাথার উপর আল্তোভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । এত 

বিরাট দেহ অথচ কান ছুটি এতই ছোট যে, দেখে অবাক হতে হয়। উত্তেজনার সময় 

কান ছুটি সামনে ও পিছনে ছুলতে থাকে । একটি কান যখন সামনের দিকে এগিয়ে 
আসে অপরটি তখন পিছনের দিকে যাঁয়। 

জলহস্তীদের অনুভূতি খুব প্রবল। খুব তাড়াতাড়ি তারা কোন আগন্তকের 

অস্তিত্ব টের পায়। এদের নাকের ছিদ্র ছুটি এমনভাবে আছে যে, জলের মধ্যে প্রায় 

সম্পূর্ণ ডুবে গেলেও নিঃশ্বাস নিতে অন্থুবিধ! হয় না। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর এদের হ। 
এর। যখন হাই তোলে তখন গোলাগী রঙের চামড়ায় ঢাকা মুখের ভিতরের অংশ এবং 
হাতীর দাতের মত চকচকে দাত বেরিয়ে পড়ে। এদের শ্বদস্ত ছুটি বেশ লম্বা হয়ে 
বেঁকে থাকে । এদের মাড়ি এতই শক্ত যে, কচ্ছপের খোলাও অনায়াসে ভেঙে ফেলতে 

পারে। এরা খেতে পারে প্রচুর। একটা তরমুজ এদের কাছে আমাদের একটা 

কালে জামের মত। ৪০ থেকে ৫* ইঞ্চি লম্বা পাকস্থলীকে ভরাতে দৈনিক প্রায় ৪1৫ 

মণ গাছপালার প্রয়োজন হয়। 

জলহস্তীর চামড়া দেহকে অনেকাংশে রক্ষা করে। চামড়া থেকে ঘন, চটচটে, 

বাদামী রঙের জলীয় পদার্থ বের হয়। জলের মধ্যে অথবা ডাঙাঁয় সব রকম অবস্থায় 

এই জলীয় পদার্থ এদের চামড়াকে রক্ষা করে। 

দেহের কৌচকানো চামড়। স্থানে স্থানে প্রায় ছু-ইঞ্চি পুরু হয়, আর সে সব 

জাঁয়গায় প্রচুর পরিমাণ চধি জমে থাকে । এদের গাঁয়ে লোম নেই বললেই চলে । 

মাত্র উপরের ঠোট, কানের ডগ! এবং পিছনের পায়ের দিকে অল্প অল্প লোমের গোছা 

দেখা যায়। 
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নদীর খাড়া পাড় অথবা অন্য যেকোন ঢালু দেয়াল বেয়ে এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার 

সাঙ্গে উঠতে পাঁরে। এদের চলার ভঙ্গীর সঙ্গে অন্য কোন জন্তর চলবার ভঙ্গীর মিল 

নেই। শক্ত, মোটা, ছোট ছোট পা দিয়ে এর! নানুষের চেয়ে জোরে দৌড়াতে বা 

ল।ফিয়ে চলতে পারে । কিন্ত এদের চলনভঙ্গী এত অদ্ভুত বে, দেখলেই মনে হয় কোন 

সার্কাসের ক্লাউন হেঁটে চলেছে । 

দৌড় বা সাতার কোনটাতেই এরা সুদক্ষ নয়। দৈহিক শক্তি এদের প্রধান 

সম্বল । এর। জলের মধ্যে অনায়াসে ৫1৬ মিনিট ডুবে থাকতে পারে । জলের মধ্যে 

ঘণ্টায় ৮ মাইল চলতে এদের কোন অন্ুবিধা হয় না। জলের ভিতর চলবার সময় এরা 

নাকের ছিদ্র ছুটি বন্ধ করে রাখে । যখন ভাঙায় ওঠে তখন সশব্দে নাকের ছিদ্র 

খোলে । 

জলহৃস্তী সাধারণতঃ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে থাকতে ভালবাসে । দিনের অধিকাংশ 

সময় তারা জলের ভিতর কাটায়। আবার অনেক সময় ডাঁভীয় উঠে উন্যক্ত জায়গায় 

বিচরণ করে । সময় সময় তিন"চরট। একক্রিতভাঁবে প্রকাশ্য রাজপথে বসে বিশ্রাম করে। 

জলহন্তী নানারকম শব্দ করতে পারে। এক মাইল দূর থেকেও এদের 

চীৎকার শোন। যায়। স্বাভীবিক অবস্থায় এরা যে ভাঁবে ডাকে তার সঙ্গে তুদ্ধ ঘোড়ার 

শব্দের তুলনা করা চলতে পারে। রসালাপ অথবা যু করবার সময় এদের 

চীৎকার বিভিন্ন ধরণের । রাত্রে এদের চীৎকারকে সিংহ বা মোষের চীৎকার বলে 

মনে হয়। 

বাঁচ্চা্চলির মাথা অসম্ভব রকমের বড়। বাচ্চাগুলির প্রতি মায়ের খুবই 

দরদ! দেখলে অবাক হতে হন়। মায়েরা সব সময় বাচ্চাদের কাছে কাছে রাখে। 

ক্ষিধের সময় খাবার জোগায়, শক্রদের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু পুরুষ হিপোর সঙ্গে 

বাঁচ্চাদের ভাব নেই মোটেই । পুরুষ হিপোরা তাঁদের বাচ্চাদের ভীষণ হিংসা করে, 

আর সুবিধা পেলেই তেড়ে মারতে যায়। তখন মায়েরা বাচ্চাদের রক্ষা করতে এগিয়ে 

আসে। আ্্রী-জলহস্তীর। ৭২-৮ মাসের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করে এবং মাস ছ-এক পরে 

আবার গর্ভবতী হয়। অল্প জল বা ঝৌপবাড়ের মধ্যে এরা বাচ্চ৷ প্রমব করে । জন্মাবার 

পরে বাচ্চাদের রং থাঁকে বেগুনের রঙের মত, আর ওজন ৫০ থেকে ৭০ পাউন্ডের মধ্যে। 

কয়েক মীসের মধ্যেই দেহের রং গাঢ় বেগুনী এবং সর্বশেষে কালে হয়ে যায়। বাচ্চার 

জলের মধ্যে মিনিট খানেক ডুবে থাকতে পারে। নিঃশ্বীস নেবার জন্যে ভেসে ওঠে, 

পরক্ষণেই আবার ডুব দেয়। বাচ্চারা প্রথমে সীতার কাটতে শেখে, পরে হাটতে পারে। 

জলে কুমীর এবং হিংস্থটে পুরুষদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে বাচ্চারা প্রায়ই তাদের 

মায়ের পিঠের উপর চড়ে বসে থাকে । 

জলহন্তীদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এরা নৌকা ডুবিয়ে দেয়, এরূপ কথা 
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হাঁমেশীই শোনা যাঁয়। কেন এরা এরকম করে সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। আগেই 

বলেছি, বাচ্চাদের নিয়ে মায়েদের ঝামেলার শেষ নেই। কুমীর জলহস্তীর বাচ্চাদের 
বড় শত্র। জলে ঘোরাফেরা করবার সময় নৌকা বা ওরূপ কোন কিছু দেখলেই 
জলহস্তীরা মনে করে কুমীর এসেছে বাচ্চাদের ধরবার জন্যে । সেই ভয়ে তারা আগে 

থেকেই ধাক্কা দিয়ে নৌকা-রূপী কুমীরকে ধ্বংস করে। সাধারণ অবস্থ।য় এরা খুব 
শান্ত প্রকৃতির এবং মারামারি করতে ভালবাসে না। অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
আপন! থেকেই হটে আসে। 

তবে দলের নেতৃত্বলাভের জন্যে এরা! ভীষণ যুদ্ধ করে। ছু'জন সমধর্ীর মধ্যে 
প্রায় সাঁত-আট ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় আবার যুদ্ধ করে। 
যুদ্ধের সময় এরা পিছনের পায়ের উপর দীড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, 
কামড়ে ধরে। যুদ্ধে কারো দাত ভাঙে, কারে পায়ের, কারোর বা ঘাড়ের হাড় ভাঙে, 

চাঁমড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাঁয়। যুদ্ধের শেষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছ-জনেই প্রাণ হারাতে 

বাধ্য হয়। 

বৃদ্ধ হলে এদের আর সমাঁজে ঠাই নেই । সমাঁজচ্যুত হয়ে তাদের মেজাজ আরে! 
চড়ে যাঁয়। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তারাঁ। সামনে যাঁকে পায় তাকেই আক্রমণ 
করে। ভাঁঙায় দূরে এককোণে নিজেদের চবির থলির উপর বসে" ঘণ্টার পর ঘণ্ট! 
তারা পুরনে। সঙ্গীদের জলক্রীডা দেখে । সঙ্গীরা জল থেকে ডাঙাঁয় উঠে এলে তার! 
বিমর্ষ চিত্তে দূরে সরে যাঁয়। সমাজচ্যুতদের মধ্যে যার! দুর্দান্ত প্রকৃতির তাঁরা সব 
সময়েই ফিকির-ফন্দী খোঁজে, কি ভাবে সঙ্গীদের বেকায়দায় ফেলবে । 

জলহস্তীরা এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে যাবার সময় নির্দিষ্ট পথ ধরে 
চলে। চলার পথের উপর চিত নিশানা রেখে যায়। পুরুষেরা নদীর পাড়ে ছোট 
ছোট জমিখণ্ড বেছে নেয় নিজের পরিবারের জন্যে । এর মধ্যে আবার হারেমের জায়গ৷ 

নিদিষ্ট আছে। চারপাশে দাগ দিয়ে প্রত্যেকে নিজেদের এলাকা ঠিক রাবে। এ 
এলাকার মধ্যে অন্য কারোর প্রবেশ নিষেধ । নিজের এলাকার মধ্যে থাকবার জায়গা, 

খাবার জায়গ! ঠিক কর! থাকে । বয়স্ক পুরুষ জলহস্তীরা নিজেদের এলাকার চারদিকে 
চিহ্ন দিয়ে রাখে--সে চিহ্ৃগচলি ওদের কাছে সঙ্কেতস্চক। এই চিহ্ন দেখলেই 
আগন্তকেরা বুঝতে পারে-মার এগোলেই বিপদ । 



পোলিও রোগের টিক! আবিষ্র্তা-_ডাঃ জোনাস ই.সন্ক, 
(কথায় ও চিত্রে) 

১। ডাঃ জোনাস ই. সন্ক-_নিউইয়র্ক শহরের এক পোষাক প্রস্ততকারীর 

8৪ বংসর বয়স্ক পুত্র ডাঃ সন্ক মানুষের এক পরাক্রান্ত শত্ররূপী রোগ নিধনের উপায় 

১নং চিত্র 

আবিষ্কার করেছিলেন । ডাঃ সন্ক পোলিগ€মাফেলাইটিস রোগ্র টিকার আবিষ্র্তা। এই 

টিক প্রয়োগে মানুষের জীবনহানিকর এবং পঙ্দুত মানলয়নকারী পোলিওমায়েলাইটিস 

বোগ শতকরা ৯.% নিম্ন ল করা সপ্ন হযোছে। 
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২নং চিত্ত 

২। জম্ম ও পারিবারিক অবস্থা--১৯১৪ সালে ড্যানিয়েল ও ডোরা সক্ষের 
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জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সন্ক. পরিবারে জোনাস সৃক্ক জন্মগ্রহণ করেন। এদের সাংসারিক বন্ধন ছিল 
খুব সুদৃঢ় । জৌনানের বাবা-মা তাদের ছেলের প্রতিভার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং 
তাদের ক্ষমতা অনুসারে ছেলেকে সব কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতেন। তাঁর পিতা পোষাক 
তৈয়ারীর কারখানায় ভাল মাইনে পেতেন। 

৩। যৌবন- শৈশবাবস্থাতেই তীর বিশ্লেষণ-স্পৃহ। এবং সব কিছুই পরীক্ষা করে 
দেখবার বাসনা বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠলো । তার প্রতিভা এবং জ্ঞানার্জনের স্পৃহা 
দেখে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বালক জোনাসকে বিশেষ প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্যে উচ্চতর 

৩নং চিত্র 

বি্ভালয়ে পাঠালেন । সেখানে তিনি এত ভাল ফল দেখালেন যে, তার শিক্ষকেরা সব 
সময় বলতেন যে, জোনাস হাতের কাছে যে বই পায় সেই বই-ই পড়ে ফেলে এবং স্কুলের 
কাজে তার মত দক্ষ ছাত্র খুব কম এসেছে। 
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৪নং চিত্র 
৪1 শিক্ষ--ডা;ঃ সক্ক. ১৯৩৪ সালে নিউইয়র্ক কলেজ থেকে ধিজ্ঞানের ডিগ্রি 
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লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্ঞালয় থেকে এম, ডি. ডিগ্রি লাভ করেন । 
নিজের খরচ জোঁগাবাঁর জন্যে তিনি ছুটির সময় ছেলেদের গ্রীগ্নকালীন ক্যাম্পের পরিদর্শক 

হিসাবে এবং সাধারণ দিনে তার নিজের ক্লাশের পর পরীক্ষাগাঁরের টেক্নিসিয়ান হিসাবে 

কাজ করতেন। 
৫। বিবাহ-নিদিষ্ট পড়াশুনা এবং অপরিমিত কাছের মধ্যেও ডাঃ সক্ক, রোমান্সের 

আন্বাদ গ্রহণ করুঙন। তিনি ডোনা লিগুস নামী এক সমাজ-সেবিকার প্রেমে পড়েন। 
১৯৩৯ সালে মেডিক্যাল হ্গুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ু করবার পর তারা বিবাহ-সথত্রে আবদ্ধ 

৫নং চিত্ত 

হন। বর্তমানে ভাদের তিন ছেলে । ডাঃ সক্ক মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে একসঙ্গে 
খেলাধুলা করতে ভালবাসেন। 

৬নং চিত্ত 

৬। কার্ষে অন্তরীণ-_ডাক্তীরী উপাধি লাভ করবার পর কিছুদিনের জন্তে ডাঃ সন্ক. 
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জীবাণুতত্ববিদ্ হিসাবে কাজ করেন। পরীক্ষাগারের কাজে ব্যাপুত থাকতে তিনি খুবই 
ভালবাসতেন। তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন যে, তাকে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ত করতে হবে। সে জন্যে তিনি পুরা ছুটি বছর হাসপাতালের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। সেখানে কীজের অবসরের মধ্যেও ডাঁঃ সন্ক হাসপাতালের পরীক্ষাগারে গভীর- 
ভাবে ব্যাপূত থাকতেন । 

৭। মিচিগান বিশ্ববিদ্ভালয়ে--১৯৪২ সালে ডাঃ সন্ক, সর্বপ্রথম পুরাঁপুরিভাবে 
নিজেকে পরীক্ষাগারের গবেষণা-কার্ষে নিয়োগ করেন। তিনি মিচিগান বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
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৭নং চিত্র 
রিসাচ ফেলো নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁকে ইনফুয়েঞজার টিকা বের করবার জন্যে নিযুক্ত 
করা হয়। ডাঃ সন্ক, এ কাঁজে অপূর্ব সাঁফল্য লাভ করতে পারতেন সন্দেহ নেই, কিন্ত 
শেষ পর্যস্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। 

| ৮নং চিত্র ্ 
৮। পিট্স্বাগ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে--১৯৪৭ সালে তিনি পিট্স্বার্গ বিশ্ববিস্ভালয়ের ভাইরাস 



৩৯০ জান ওবিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, 'ম সংখ্যা 

গবেষণ।গারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। যদিও তিনি ইনগ্ুফেগ্জার টিক! আবিষ্কারের জন্যে 

নিযুক্ত ছিলেন তবুও পোলিও রোগের প্রতিযেধক আবিষ্কারের জন্যে তার মন ব্যগ্র হয়ে 

উঠলে।। তার পুর্বে এই রোগের টিকা আবিষ্কারের জন্যে অনেক গবেষণা করা হয়েছিল, 
কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্ধননিত হয়। 

৯। পোলিও রোগ-পোলও রোগ মান্রবের এক প্রবল শক্র। এই রোগ তার 

শিকারকে অথর্ব করে ফেলে ; এমন কি, আনেক ক্ষেত্রে প্রণহানিও ঘটায়। ১৮৯৪ 

৯নং চিত্র 

সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপ্তর-পূর্বাঞ্চংল এই রোগের প্রাছূর্ভীব ঘটে । ১৯৫৫ সাল 

পর্যন্ত প্রতি বছরে ৫৭ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হতো । মহামারীর সময়ে বছরে 

প্রায় ৩,০০০ লোক মৃত্যামুখে পতিত হতো]। 

১*নং চিত্র 

১০1 গভীর সমস্ত।-মনব-সমাজের প্রতি চিরস্তন. সহানুভূতি ডাঃ সন্ককে 
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ইনফুয়েঞ্জা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কার্য থেকে পোলিও রোগের প্রতিষেধক 
আবিষ্কারের দিকে টেনে নিয়ে গেল । কিন্তু সমন হলো, কত রকমের পোলিও-ভাইরাস 
আছে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা । এই রোগের বিভিন্ন শ্রেনীর অনুসন্ধান করতে হলে 
প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন । কিন্ত তার কোনটাই ছিল না। তাই মানব-দরদী 
ডাঃ সন্ধ, সমস্যার সমাধান না করতে পেরে ধিষাদগ্রস্ত হলেন। 

১১। পরীক্ষা ও পর্যালোচন'__-জনসাধাঁরণের সাহায্যে স্থাপিত জাতীয় পোলিও- 
£বেষণাগার ডাঃ সক্ষকে তার কাজে সাহায্য করতে রাজী হলেন । ডাঃ সন্ক 'এনং অনা 

8] 
11 
১1 

71 

১ 1 

1 
3: 
. 
. 

১১নং চিত্র 

বিজ্ঞানীরা অবিলম্বে এই কাজ গ্রহণ করলেন। তারা পোলিও রোগে আক্রান্ত ১১০০০ 
রোগীর দেহ থেকে পোলিও-ভাইরাঁস সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন । তিন বছর দীর্ঘ 
পরিশ্রমের পর তীার। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তিন শ্রেণীর পোলিও রোগ আছে। 

$. পাতাল 3 

১২নং চিত্র | 

১২। রোগের প্রতি চ্যালেঞ্জ-_ডাঃ সন্ক, এবং তার সহকারীর! স্থির করলেন ষে, 



৩১২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

ভারা তিন শ্রেণীর পোলিও রোগেরই প্রতিষেধক আবিষ্ষার করবেন। ১৯৪৯ সালে তার! 

গভীরভাবে গবেষণায় নিযুক্ত হন। তারা জানতেন__হয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবেন, 
নয়তে। যতদিন লাগুক সাফল্য লাভ করবেনই। দিনের পর দিন অক্রান্তভাবে তাদের 

সাধনা চলতে লাগলো । 

১৩। কর্মব্যস্ত ডাঃ সন্ক ডাঃ সক্ষ সপ্তাহে ছ'দিন দৈনিক ১৬ ঘণ্টা করে পরিশ্রম 

করতেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্ষারের জন্যে 

গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন । ডাঃ সবন্ের স্ত্রী বলেছেন যে, ছুটির দিনেও ডাঃ সক্ষের মন 

সর্বদাই গবেষণাগারে পড়ে থাকতো । দিন-রাত কঠোর পরিশ্রাম-দেহে ক্লান্তি; কিন্ত 

মনে অদম্য উৎসাহ । অবশেষে ক্রান্তির অবসান হলে । ১৯৫৩ সালে ডাঃ সন্ক, পোলিও 
রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কীরে সাফল্য লাভ করেন। জন্তর-জানোয়ারের উপর পরীক্ষা 

করে তিনি সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু তখনও সমস্যা রইলো-_মানুষের উপর প্রয়োগেও 

কি এমনি সফলতা অর্জন কর! যাবে ? 

১৪। সাফল্য লাভ-ডাঃ সন্ক সর্বপ্রথম নিজে এবং নিজের পরিবারের সবাইকে এই 

রোগের টিকা ইনজেক্সন করে দিলেন। টিকা দেবার পর কোন খারাপ উপসর্গ দেখ! 
দিল না। তখন ডাঃ সন্ক. মনে জোর পেলেন। তারপর ৫,০০০ শিশুকে এই রোগের 
প্রতিষেধক ইনজেক্সন দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে দশ লক্ষ শিশুকে ইনজেক্সন দেওয়! 
হয়। বর্তমানে আমেরিকায় বয়স্ক ও শিশু মিলে প্রায় সত্তর মিলিয়ন লোককে 
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এই ইনজেক্সন দেওয়া হয়। ফলে সেখানে পোলিও রোগ শতকরা ৯০ ভাগ কমে 
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১,ন্ং চিত্র 

গেছে 
১৫। ভবিষ্যৎ--ডাঁঃ সন্ক তার এই বিরাট আবিষ্কারের লভ্যাংশ নিজে গ্রহণ করেন 

নি। সমস্ত পৃথিবীকে তিনি তার আবিষ্কারের বিষয়বন্ত এবং প্রতিষেধক প্রস্তত-প্রণালী 
জানিয়ে দেন। তার এই নিঃস্বার্থ দানে পৃথিবী আজ সর্বনাশ। পোলিও রোগের হাত 
থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এই সীফল্যের পরে ডাঃ সন্ক, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। 

১৫নং চিত্র 

বিশ্বপ্রেমিক ডাঃ সন্ক, তার গবেষণাগারে আবার কঠোর পরিশ্রমে ব্যাপূত হন। এবার 
তিনি মানব-সমাজের আর একটি ভয়ঙ্কর শক্র ক্যান্সার ব। কর্কট রোগের প্রতিষেধক 
আবিষ্কারের কাজে ব্যাপূত আছেন। সমগ্র বিশ্বের একাস্তিক কামনা এই যে, ডাঃ সন্, 
দীর্ঘজশবন লাঁভ করে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন| 



বিবিধ 
স্ভারভে প্রথম পলিধিন কারখান। 

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ২রা মে, 

( পশ্চিমবঙ্্, পিষড়ায়) ভারতের প্রথম পলিথিন 

কারখানার উদ্বোধন করেন। 
এই কারখানায় পলিথিন নামে যেবাপাঁয়শিক 

দ্রব্যটি উৎপন্ন হইবে, তদ্বার! বর্তমান শতাব্দীর একটি 

গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থাৎ প্লাষ্টিক শিল্প ভারতে গিয়া 
উদ্টিবে। ইহাতে একদিকে যেমন বিদেশী মুদ্রা 
বাঁচিবে, অপর দিকে তেমনই নানাপ্রকার কুটার শিল্প 

স্থ্ট হইয়! বেকার সমস্যা সমাঁধানেও সহায়তা 

করিবে। 
ভারতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইগাগ্ীজেরই 

এক প্রতিষ্ঠান আলকেলি আাণ্ড কেমিক্যাল 

কর্পোরেশন এই কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন। 

ইহাতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
১৯৩৩ সালে মিঃ আর. ও. গিবলন এবং মিঃ 

ই, ডর্রিউ, ফমেট নামে আই-সি-আই-এর ছুইজন 

বৈজ্ঞানিক ইহ! আবিষ্কার করেন। 

কারগাঙগিতে এশিয়ার বৃহত্তম 
কয়ল। ধৌতাগার 

ভারতের শিল্লোন্নয়নের ইতিহাসে অন্যতম 

কীতিস্তস্ত রচন! করিয়া ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙগ- 

বিহার কয়লাখপি অঞ্চলে কারগাগিতে কয়ল! 

ধোঁতাগারের উদ্বোধন হইয়াছে। ভারতের স্বরাস্ 
মন্ত্রী শ্রগোবিন্দঝল্লভ পম্থ ইহার উদ্বোধন করিয়।- 
ছেন। ভারতে সরকারী উদ্যোগে এই ধরণের 

শিল্প-সংস্থার কয়লা ধৌতকরণের কারখান! হিসাবে 
ইহা এশিয়ার মধ্যে বৃহতম। 

জাতীঘ্ উন্নয়ন কর্পোরেশন কতৃক বোখারো! 

অঞ্চলে এই ধৌতাগারটি স্বাপিত হইয়াছে। প্রতি 

বৎসর এখানে যেন ২২ লক্ষ টন কাচা কয়লা ধৌত 

করা যাইতে পারে, এমনভাবে পরিকল্পনাটি তৈয়ারী 

কর। হইয়াছে। কারগালিতে যে কয়লা ধৌত করা 
হইবে তাহা রুরকেলা ও ভিলাই ইস্পাত কারখানায় 
সরবরাহ করা হইবে। 

ভারতে পঙ্গপালের ঝণক প্রবেশের সম্ভাবন! 

আন্তর্জাতিক মক্ত-পঙ্গপাল তথ্য সরবরাহ দপ্তর 

সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, এই বৎসর বসস্তকালে 

ভারতে পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে পাঁরে। ইহার 

কারণ স্বরূপ তাহারা জানাইয়াছেন যে, সৌদি 

আরবের পূর্বাঞ্চলে এবং ওমানে পঙ্গপালের উপদ্রব 

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইবানে পঙ্গপাঁলের অন্বাভাবিক 

প্রজনন লক্ষ্য করা যাইতেছে। 

এই পঙ্গপাঁলের কয়েকটি ঝাঁক মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল- 

সমুহের মধ্য দরিয়া উত্তর দ্রিকে বিস্তার লাভ করিতে 

পারে এবং তুরস্ক আক্রমণ করিতে পারে। অন্য 

ঝাকগুলি পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করিয়া পাকি- 
স্তানে এবং সম্ভবত্তঃ পরে ভারতে প্রবেশ করিতে 

পারে। 

মে মাসে এবং পরে সৌদি আরব ও মধ্য 

প্রাচ্যের প্রজনন ক্ষেত্র হইতে পঙ্গপালের নৃতন্ 

নৃতন ঝাঁক পশ্চিমমুখে যাত্রা করিয়। মিশর, হদ্দান 
এবং উত্তর ইথিওপিয়ায় গুবেশের চেষ্টা করিতে 

পারে। 

চিকিৎসায় পারমাণবিক শক্তি 

সারের অন্তর্গত মাটন ডাউন্স্-এ রয়েল মাস'ডেন 

হাসপাতালের একটি নৃতন বিভাগ গঠনের পরি- 
কল্পনা করা হইয়াছে । সেখানে চিকিৎসায়. পার- 
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মাণবিক শক্তির প্রয়োগ এবং মঙ্গুম্াদেহের উপর 

তেঙ্ঞ্ছি্নতার প্রভাব সম্পর্কে গব্ষেণ। করা হইবে। 

সাটন ডাউন্স্-এ উক্ত হাপপাতাল নির্ম'ণের 

ছুইটি উদ্দেশ্য আছ । প্রথম উদ্দেগ্ত হইল, স্বাস্থা- 

মন্ত্রী দরের পরিকল্পনার অঙ্গ হিলাবে উচ্চ ভোটের 

বয়পাধ্য রেডিয়েশন চিকিৎলা জনসাধারণের পক্ষে 

সহজলভ্য করা। দ্বিতীয় উদ্দেগ্য হইল) ওষধে 

তেজক্কিয় আইসোটোপ ব্যবহারের ব্যাপকতর 

সম্ভাবনা পরীক্ষা করা, তেঞ্ক্ষিন আইসোটোপের 

সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা করা এবং আইসোটোপের 

ব্যবহার সম্পকে শিক্ষাদান করা। 

হারওয়েলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা-কেক্ত্ে 

তেজ ক্ষয় পদার্থ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি 

শিক্ষাকোস পরিচালনা করা হইয়! থাকে; কিন্তু 

ওষধে তেক্ষক্ষিঘ্ধতার ব্যবহার সম্পর্কে কোথাও 

কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সাটন ডাউন্স্-এ 
এইরূপ একটি শিক্ষ'কে:স পরিচালনা! করা হইবে। 
এতত্তিন্ন এখানে এরূপ একটি গবেষণাগার থাকিবে। 

যেখানে বৃটেন এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা ৪ 

আপিয়া তেজক্িয় আইসোটোপের বিভিন্ন সমস্থ 

সম্পর্কে গবেষণা করিতে পারিবেন। 

ভূগর্ভের তাপ থেকে বিশ্ক্যুৎ উৎপাদন 

কামচাটুকা উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বঞ্চল পাউ- 

ঝেংস্ক-এর উষ্ণ প্রত্রবণগুলির কাছে একটি বিছ্যুৎ- 

উৎপাদনের স্টেশন পির্মাণের কাজ গত ২রা এপ্রিল 

থেকে স্থরু কর! হয়েছে। ইতিপূর্বেই নিখিল- 

সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদের তত্বাবধানে এখানে 

একটি বিশেষ গবেষণা বিভাগ স্থাপন করা! হয়েছে। 

এই কেন্দ্রে ভূগর্ভের তাপ থেকে বিছ্াৎ উৎপাদন 

করা হবে এবং এটাই হবে সোডিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই 
ধরণের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 

বিশেষ ধরণে শ্মিত কৃপের মধ্যে পাম্প বসিয়ে 

গরম জল' আর বাষ্প উপরে তুলে আনা হবে 

এবং সেই তাপ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত 

বিবিধ ৩১৫ 

করা হবে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে ৫** 
মিটার গভীর একটি কৃপণ খনন কর! হয়েছে। 
বিজ্ঞানীরা এখন এই উষ্ণ জল আর বাম্পের বিশেধ 

ভৌতিক ও বাপাফনিক গুণাণ্ডণ সম্পর্কে গবেধণা 
করছেন। তৃগর্ভস্থিত এই বয়ঙ্ার-এর এলাকার 

বিস্তৃতি ও পর্বাধিক গভীরতা নির্ণয়ের জন্তেও নানা 

জায়গায় ড্রিলিং-এর কাজ চালানো হচ্ছে। 
পৃথিবীর বুকে এই কামচাট্কাই হলে ব্যাপকতম 

ভূ-আাগ্ের এলাকা । এখানে এখনও অনেক- 

গুলি জলম্ভত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, আর আছে 

শত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। কামচাটকার কোল 
কোন জায়গায় জমির উপরের তাপ এত বেশী 

ষে, শীতপ্রধান এই এলাকার চারদিক যখপ বরফে 

ছেয়ে যায় তখন সে সব জায়গা বরফ-গলা জলে 

ভতি হয় থাকে, আর সারা বছর এই জায়গাগুলি 

সবুজ শ্যাওল! আর.ঘাগে আচ্ছন্ন থাকে। 

পরমাণুশক্তি হইতে বিছ্যুৎশক্তি 
পরমাণু শক্তিকে সরাসরি বিছ্যুৎশক্তিতে 

রূপান্তরিত করিবার একটি নৃতন প্রক্রিয়। সম্প্রতি 
যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। - বর্তমানে পরমাণুকে 
তাপ উত্পাদনের কাঙ্জে লাগাইয়া হেই তাপে 
বাম্প উৎপাদন করা হয়। এই বাশ্পীয় শক্তির 
সাহায্যেই বিছ্যুৎ-শক্তি উত্পাদন কর! হইয়া থাকে । 

যুকরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের জনৈক 
মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, এই প্রা্জম! থার্মোকাপল 

একপেরিমেন্ট এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। 
এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এই পরিমাণ বিহ্যুৎশক্তি 

উৎপাদন করা যায় যে, ইহার দ্বারা একটি বালব ১২ 
ঘণ্ট| জলিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি 
ভবিষ্াতে মহাশূন্ে গমনাগমনের ব্যাপাকে খুবই 

সহাঙ্ক হইবে। 

রেশম-চাবে আ্যা্টিবায়োটিকের ব্যবহার 
সোভিযেট আরেনিয়ায জীবাগু-বিজানী এভ.রিক 
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আফ্রিকিয়ান কতকগুপি নতুম ধরণের আযাটি- 

বায়োটিক প্রয়োগ করে রেশম-কীটের জীবাণু 

সংক্রামত ব্যাধি নিরাময়ে সাফল্যলাভ করেছেন । 

রেশম-কীট বা পোলুগুলি যখন বেড়ে উঠতে 

থকে তথন তাদের তুঁত গাছের পাতার উপর 

ছেংড় দেওয়া হয়। এই তুত পাতা খেয়েই পোলু 
বেড়ে ওঠে। বিজ্ঞানী আফ্রিকিয়ান পরীক্ষা 

মূল ভাবে তুঁত গাছের কচি পাতার উপরে ভার 

আবিষ্কৃত এই আযান্টিবায়োটিক ছড়িয়ে দেন। 

তারপর এই পাতাগুলি খাছ্যে,পযোগী হলে, গাছ 

থেকে তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে রেশম- 

কীটগুপিকে খেতে দেওয়া হয়। দেখা যায়, এই 

পাতা খেয়ে রেখম-কীটগ্ুলির শুধু যে জীবাণু 

সংক্রামিত ব্যাধির গ্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ছে তাই 

নয়, সেই সঙ্গে তাদের ওজনও ন্বাভাবিক ওজনের 

চেয়ে বেশী হচ্ছে এবং উত্কধ আর পরিমাণও 

বৃদ্ধ পাচ্ছে। 

আর্মেনিয়ার রেশম চাষের কেন্ত্রগুলিতে সাধা- 

রণতঃ পৌলু-পৌকার মৃত্যুর হার হলে।__জীবাণু 

সংক্রামিত ব্যাধির ফলে শতকরা ২৪ এবং স্বাভাবিক 

কারণে শতকরা ৮ থেকে ১২; অর্থাৎ প্রতি এক- 

*তটি রেশম-কীটের মধ্যে গড়পড়তা ৩৪টি কীট 

গুটি বাধতে স্থরু করবার আগেই মারা পড়ে। কিন্তু 

আফ্রিকিয়ান-উত্ভতাবিত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে 

দেখ। গেছে যে, রেশম-কীটের মৃত্যুর হার কমে 
গিয়ে হাজারকর1 মাত্র ছ'টিতে (শতকরা ০.৬) 

দাড়িয়েছে । কোন কোন রেশম-চাষের কেন্দ্রে 

রেশমকীটের মৃত্যুর হার শুন্তে নেমে এসেছে । বলা 
বাহুল্য, এই আ্যান্টিবায়োটিক মিশ্রিত তুঁত পাতা 
খাবার ফলে রেশম-কীটের জৈব-ক্রিয্/কলাঁপে কোন 

কম অশ্ব(ভাবিক হ্বাস-বৃদ্ধি দেখা দেয় নি। 

ভাইরীস-ব্যাধি নিরাময়ে অকিজেন প্রয়োগ 

ভাইরাস আক্রমণের ফলে যে ব ব্যাধির সস 
হয়, এক বিশেষ পদ্ধতিতে আক্রান্ত স্থানে অক্সিজেন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

প্রয়োগ করে রোগ সারিয়ে তোলবার কাজে 

পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন 
লেনিনগ্রাডের ছু-জন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী । 

ভাইরাস-আ ক্রান্ত প্রাণী-কোষগুলিতে কোৌঁষ- 

বিপাকক্রিয়। ( সেল মেটাবোলিজ ম্) অনেক কমে 

ঘায়। লেনিনগ্রাডের ভাইরাঁস-গবেষণা ভবনের 

ছু জন বিজ্ঞানী, আলেকজাগার পানফ ও পাভেল 

রেমেজফ লক্ষ্য বরেন-বাইরের কোন প্রভাবে যদ 

এই কোধ-বিপাকক্রিছ্া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাহলে 

ভাইরাসগ্তলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে-তাদের আর 

রোগ-বিস্তারের ক্ষমতা থাকে না। কিভাবে এই 
ভাইরাস-মাক্রান্ত কোষের বিপাঁকক্রিয়াকে স্বাভাবিক 

অবস্থায় আনা ঘধাশ, সে সম্পর্কে গবেষণা] করতে 

গিয়ে এরা আরও লক্ষ্য করেন যে, কম্£গ্ুস্ড, 

অকিজেন ব্যবহার করে একত্রে বিশেষ হফল 

পাওয়া ঘায়। 

পানফ ও বেমেজফ পরীক্ষামূলকভাবে ইছুরের 
দেহে এন্সেফালোমায়েলাইটিন (মস্তিষ্-মাঘুর 
অশাঁড়তা) রোগের ভাইরাঁপ এত বেশী মাত্রায় 

ঢুকিয়ে দেন যাতে ইছুরটির মৃতা অনিবার্ধ হয়ে 

দাড়ায়। রোগের লক্ষণ প্রকট হবার পর 

ইহ্রটিকে এপা স্বাভাবিক বাধুচাপের চেয়ে এক 
আট্মোস্ফিয়ার বেশী চাপে কম্প্রেস্ভ. অক্সিজেন 

গ্যাসে ভরা একট কাচের বাক্সের মধ্যে রেখে 

কয়েকদিন ধরে পর্ষবেক্ষণ চালান। এপর্বস্ত এরা 

বিভিন্ন রৌগের ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৭০* ইদুর 
নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এভাবে চিকিৎপিত 

হয়ে শতকরা ৭*টি ইছুরই সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠেছে। 
বাকী শতকরা ৩০টি ইহুর আংশিক আরোগ্য লাভ 

করেছে কিংবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় যতদিন বাচবার 

কথা তার চেয়ে ঢের বেশী দিন বেচেছে। 

মরুভূমিতে জল -বিদযুৎ ষ্টেশন 

সোভিয়েট তুর্কমেনিম্তানের কারাকুম মরুভূমির 
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বুকে জল-শক্তি থেকে বিছাৎ উত্পাদনের স্টেশন 

নির্মাণের কাজ শীঘ্রই স্থরু হবে। 

গত বছরের শেষের দিকে এই মরুভূমির বুক 

চিরে ৪০* কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রণালী স্থট্টি 

করা হয়েছে। মরুভূমর বুকের উপরে কৃত্তিম 
উপায়ে তৈরী এই কারাকুম খালটি সৌভিয়েট 

ইঞ্জিনিয়াঞিংংএর এক বিরাট সাফল্য । গত 

জাঘারী মাস থেকে এই খাল দিয়ে মালবাহী ও 

যাত্রীবাহী ই্ীম'রের নিয়মিত চলাচল স্থুরু হয়েছে। 

তুক্মেনিম়্ার কৃষকেরা এই খাল বরাবর বিরাট এক 
এলাক] জুড়ে কারকুম মরুভূমিকে সৃফলা করে 

তুলেছে । এই প্রণালীর ছুই ধারে বড় ব্ড 
বয়েকটি শহর ও জনবনতি গড়ে তোলবার কাজ 

সুরু হয়েছে। 

এই কারাঁকুম প্রণালীর জল-শক্তিকেই কাঁদে 

লাগিয়ে বিছযুৎ্ উত্পাদনের এক স্টেশন ঠৈরী করা 

হবে। এই জল-বিছ্যুৎ স্টেশন নির্মাণের কাজটি 
চল্তি সাত-সালা পরিকল্পনার অন্তভূক্ত। 

কৃত্রিম কিডনি 

কয়েক ধরণের ব্যাধি কিডনির কাজে 

অস্বাভাবিকতা হ্ৃট্টি করে। বিপাকক্রিয়ার 

ফলে দেহের অপ্রথ্থোজনীয় জিনি্ষগুলিকে মল- 
মৃত্রাকারে বের করে দেওয়া হলো কিডনির কাজ। 

কিডনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা অস্বাভাবিক 
ভাবে চলতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে রোগী মারা 

ষায়। 

অস্ত্রোপচারের সময়ে এই কিডনির কাঁজ যাতে 
স্বাভীবিকভাবে চলে, তার জন্তে মস্কোর শল্য- 

চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ভবনের 
বিজ্ঞানীরা কত্রম কিডনি €তরী করেছেন। এই 
যস্ত্রেরে একটি নলের সঙ্গে মৃত্রনা্ী কিংবা 
মৃত্রাণয়কে যুক্ত বরে দিয়ে অস্ত্রোপচারের কাজ 
চালানো হয়। (বৈছুতিক শক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
পরিচাপিত এই কৃত্রিম কিডনি মল-মৃত্র নিঃসরণের 
কাজ আপন! থেকেই চালায়। 

বিবিধ ৩১৭ 

এই কৃত্রিম কিডনির ঝাঙ্গ পরীক্ষামূলকভাবে 
সফল হবার পর এখন ব্যাপক হারে এই ষন্ত 

উত্পাদন করা হচ্ছে । 

ইস্পাতের চেয়ে শক্ত পলীষ্টিক 

খুব দ্রুতগতিতে তেলের কুপ খননের জন্তে 

মসৌভিম্কেট ইঞ্জিনয়াবেরা বিশেষ এক ধরণের 

প্লা্টিকের টার্বোডিল তৈরী করেছেন। এতদিন 

প্যস্ত এই টার্বোড্রিলের জন্যে নব চেয়ে মজবুত 
ইম্পাত ব্যবহার করা হতো । কিন্তু এই প্রাষ্টিকের 

টার্বোড্রিল ইম্পাত্তের চেয়েও মজবুত আর টেকসই 

বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এই প্রার্টিক 

উৎপাদনের খরচও ইম্পাত উৎপাদনের চেয়ে 

অপেক্ষাকৃত কম। 

বিষ ও অন্ত 

হাইড্রোজেন বোমার অন্যতম উপাদান ট্রাই- 
টিমাম ক্যান্সার রোগের উত্পত্তি নির্ণয়ের সহায়ক 

বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আমেরিকার ব্যবহারিক 

জীব-বিজ্ঞান সমাতি সঙ্ঞের বাধষিক সভাক্ম এই 

সংবাদ ঘোষণা] করা হয়। 

বলা হয় যে, ট্রাইটিয়াম মানবদেহে এমন একটি 

তেজক্রিয় চিহ্ন রাখিয়া যায় ষে, বিজ্ঞানীরা উধারই 

সহায়ত'য় অণুকোষের সৃষ্টি ও মানবদেহে বিষ- 

সঞ্চারের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারেন। 

উদ্কাপিণ্ডের জীবন-কথা 

নোবেল পুরস্কারপ্র।প্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ 

হার্ড উরে ওয়াশিংটনে মহাকাশ আলোচনা চক্রে 

বন্তৃতাকালে বলেন, পৃথিবীতে যে সব প্রশ্তরময় 

উদ্কাপিণ্ড এসে পড়ছে, সেগুলি চন্দ্রদেহেরই বিচ্ছিন্ন 

অংশ বলে মনে করা যেতে পারে। 

তিনি বলেন, বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর 

আকাশে ছিল অন্ততঃ তিনটি চন্দ্র। ছুটি চক্জ্র 

পরস্পরকে প্রচণ্ডবেগে ধাক। মারে, ফলে স্যটি হলো 



৩১৮ 

বছ ্কৃদ্ূতর চল্দের। এর! আবার পরস্পরকে আঘ।ত 

করলো, জড়িয়ে ধরলো, ভেঙ্গেচুরে খান খাঁন করে 

দিল একে অন্যকে । এরাই আজ অসংখ্য উক্কাপিগু- 

রূপে আদি ইতিহাসের ছুটি নির্বাপিত চন্দ্রের 

ইতিকথা বহন করে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

কিন্ত এটা হলো প্রস্তরমদ্ধ উন্কাপিপ্ডের কথা। 

জৌহময় উন্কাপিগও রয়েছে? কিন্ত সেগুলির জন্ম- 
ইতিহান ম্বতস্ব। সে আদ্যুগে চন্দরদেহের 
খানিকটা গলে যায়। পর্ণায়মান চন্দের দেহ থেকে 

বিশ্দিপ্ধ বিগপিত লৌহশ্রেত দানা! বেধে বিভিন্ন 

আকারের উদ্ধাপিগুরূপে আকাশে ছুটে চলতে 

থাকে। 

শুক্রঞগহে রকেট উৎক্ষেপণ 

১লা মে, ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা 

হয় যে, শুক্রগ্রহে রকেট প্রেরণের চেষ্টা এই বত্সরের 

জন্য স্থগিত রাখা হইয়ীছে। মাকিন জাঁতীয়- 

মহাঁকাশ-সংস্থা এই জন্য যান্ত্রিক অস্তবিধাকেই দায়ী 
করিয়াছেন। 

স্থির ছিল যে, আগামী জুন মাসে শুক্র প্রা 

যখন পৃথিবীর সবাধিক নিকটে, অর্থাৎ ২ কোটি ৪০ 

লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিবে, তখন উহাকে লক্ষ্য 

করিয়া রকেট উৎক্ষেপণ করা হইবে। 

১৮ মান পরে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে 

শুক্র গ্রহ আবার এ স্থানটিতে আমিবে। 

তিনশত কোটি বছর আগে 

সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডাঃ এল. স্কলভস্কী একটি 

প্রবন্ধে বলেছেন, মঙ্গল গ্রহের যে ছুটি উপগ্রহ রয়েছে, 

সেগুলি কৃত্রিম । আজ থেকে দুশ' বা তিনশ? কোটি 

বছর পূর্বে মঙ্গল গ্রহবামীরা1 এ ছুটাকে শৃন্চলোকে 

স্থীপন করেছিল। কিন্তু মঙ্গল গ্রহের সে নব অধি- 

বাঁপীরা বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে । সেদিন 

হঙ্গজল গ্রহের আকাশে ও -মৃত্বিকায় অকিিজেন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখা 

ছিল এবং বুদ্ধবৃত্তির অধিকারী প্রাণীর অস্তিত্বও 
সে জন্যেই অসম্ভন ছিল না। 

স্লভক্বী বলেন, তিন শ, কৌটি বছর আগে 

মঙ্গল গ্রহের বুদ্দিবৃত্তির অধিকারী প্রাণীরা অতীত- 

কালে হয়তো মহাশুন্য অভিযানে বহির্গত হয়েছিল । 
মে অভিযানের স্বাক্ষর বহন করে আজও 

ক্রিম উপগ্রহ ফবোন ও ডিমোস মঙ্গল গ্রহকে 

প্রদর্ষিণ করে চলেছে । ইতিমধ্যে পৃথিবীর কত 

পরিবর্তনই না ঘটেছে! উত্তপ্ত পৃথিবীর বিক্ষুব্ 
দেহে প্রথম জলধারা নেমে আসলো, মরুভূমিতে 

অরণ্যের স্ট্টি হলে, দেখা দিল পৃথিবীর সমুদ্রতলে 

জীবনের প্রথম খেল]। 

মঙ্গল গ্রহ থেকে মাত্র ৫৮০০ মাইল দুরে 

থেকে ফবোপ প্রতি ৭ ঘণ্ট। ৩৯ মিঃএ একবার 

মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। ডিমোস রয়েছে 

১৪,৬০০ মাইল দূরে; ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে তার 
একবার প্রদক্ষিণ শেষ হয়। মঙ্গল গ্রহের এই ছুটি 

উপগ্রহের উৎপত্তি বা তাঁদের গতি সম্পর্কে প্রকৃতি- 

বিজ্ঞানের কোন নিয়মই খাটে না। সৌরমগ্ুলে 

আর যে নব উপগ্রহ রয়েছে, তাঁর কোনটিই এদের 

মত ক্ষুদে নয় বা গ্রহের গা ঘেষেও তারা চলে না। 

ফবোস তার কক্ষপথ থেকে আড়াই ডিগ্রী সরে 
গেছে এবং গতিও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ থেকে 

বুঝা যায়, সে মঙ্গলের আরও কাছে চলে গেছে। 

আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলির হালচালও ঠিক এ 

রকম। তারাও কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে সরে ষায়, 

ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে চলে আসে। পৃথিবীর 

বাযুমণ্ডলে ঢুকে তারা জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 

ফবোস ও ডিমোদ উভয়েরই ভিতরট। ফাপা। 
কিন্ত আকাশে সঞ্চরমান কোন প্রাকৃতিক পদার্থেরই 
অভ্যন্তরভাগ ফাপা হতে পারে না; অতএব এর! 

নকল-__মঙ্গল গ্রহবাসীরাই তাদের গৌরবময় 

অতীতকালে আকাশে এদের ভাঁনিয়ে দিয়েছিল। 

স্কলভস্কী বলেন, তাঁদের পক্ষে কাঁজটি খুব কঠিন 
ছিল না। কেন না, সেখানে মাধ্যাকর্ষণের টান 



যে, ১৯৫৯] 

তুর্বল। আমাদের রকেট বা কৃত্রিক উপগ্রহ 

উতৎক্ষেপণে সব চাইতে বড় সমস্যা হলো পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ণ। পে কেবলই টে'ন রাখতে চায়, 

শৃন্যলোকের দিকে যাঁরা চলেছে তাদের ফিগিয়ে 

আনতে চায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ নিবিকার। 

মহাকাশ বিঙ্জানের দুংসাহসিক 

অধ্যায়ের সূচন। 

মাকিন বিজ্ঞানী ও রকেট বিশেষজ্ঞগণ ১৩ই 

এপ্রিল ৬ ঘণ্টা অস্তর তিনটি উপগ্রহ মহাকাঁশে 

উৎক্ষেপণ করিঘা এক ইতিহাস হ্ষ্টি করিতে 

চলিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিরাট ব্যর্থতাই 
তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। 

একজোড়৷ কৃত্রিম উপগ্রহকে একটি ভ্যানগাঙ 

রকেটের নাপিকাগ্রে জুড়িয়া মহাকাশের দিকে 

উতক্ষেপণ কর। হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই উহ! আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়া যায়। 
একটি উপগ্রহে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের 

যস্্রাদি ছিল--অপরটিতে ছিল মাধ্যাকর্ষণ ও মহা 

জাগতিক রশ্মি বিকিরণ পরিমাপের অন্যান্য যন্ব। 

কিন্তু ছুইটি উপগ্রহ সহ সমগ্র ভ্যানগার্ড রকেটটি 

কিছুক্ষণ পরেই আটলাটিকে নিমজ্জিত হয়। 

কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি হইতে 

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিপূর্ণ অপর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ 

মহাকাশে উৎতক্ষেপণের চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমগ্ডিত 

হয়। *২নং ডিস্কভাবার” উপগ্রহটি আঙ্গ প্রতি 

৯* মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে । 

ঘণ্টায় ১৭॥ হাজার মাইল বেগে উহা! পৃথিবীর এক 

মেক হইতে অন্য মেরুর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে উহার দুরত্ব হইতেছে 
১৫৬ মাইল-_দর্বাধিক দূরত্ব হইতেছে ২৪৫ মাইল। 

এর পরে আধারটিকে উপগ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা 
হইবে। শৃন্যলৌক হইতে কোন কিছু অক্ষত 
অবস্থায় উদ্ধারের ইহাই প্রথম চেষ্টা। পৃথিবীতে 

বিবিধ ৩১৪ 

একটি বিস্ফোরণ ঘটাইয়া “ডিস্কভারার” সংলগ্ন 

ধাতব আধারটি মূল উপগ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা 
হইবে। 

সঙ্গে সঙ্গেই আধারটিতে রক্ষিত একটি বিপরীত- 

গতি রকেট চালু হইয়া পৃথিবীর দিকে উহার গতি 

মন্দীভূত করিবে। 

ইহার কিছুক্ষণ পর একটি প্যারাস্থট আপনা 

হইতেই খুলিয়া যাইবে এবং পৃথিবীর দিকে 
আধারটির গতি আরও মন্দীভূত করিবে। 

পৃথিবীর বাযুমগুলে প্রবেশ করিয়। আধারটি 

যাহাতে ভন্মীভূত না হয়, তজ্জন্যই উপরিউক্ত দুইটি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 

প্যারাস্থটে-গাথা আধারটি আরও নামিয়া 

আপিলে হাওয়াই দ্বীপে প্রতীক্ষারত ৮ খানা বিমান 
প্রতি দশ মিনিট অন্তর আগাইয়া যাইবে এবং 

আকাশে ভাসমান ধাতব আধারটিকে সেখানেই 
বন্দী করিয়! পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবে। কিন্ত 

এই চেষ্টা যি ব্যর্থ হয়? 

তজ্জন্য মার্কিন নৌবহবের বনু ডেইার পগ্রশাস্ত 

মহাপাগরের বিশ্তীরণণ অঞ্চন জুড়িয়া টহল দিতে 

থাকিবে এবং আধারটিকে গ্রহণ করিবার জন্ত 

প্রস্তুত থাকিবে। 

মাকিন বিজ্ঞানীদের মতে, কাটি দুঃসাহসিক-- 

সাফল্যের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু 
উহ! যদি সাঁফল্যমণ্ডিত হয় তবে মহাকাশে কোন 

বস্তকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা অনেকটা 

আগাইয়া যাইবে এবং উহাই হইবে এই পরীক্ষার 
বৃহৎ সার্থকতা। 

চাদের রং 

(দের মাটির রং কি রকম? পৃথিবীতে 
আমর] যে জ্যোত্পা--অর্থাৎ চাদের দেহ থেকে 

প্রতিফলিত সর্ষের আলে। উপভোগ করি, তার 

রং খানিকট। নীলাভ দেখায়। কিন্ত এই আলোর 



৩৪ 

বর্ণালী বিশ্লেষণ করে লাল, হলুদ, নীল আর সবুজ 
ব্ণরেখা পাওয়া যায়। ূ্ 

সোভিয়েট কাঙ্জগাকস্তনের আঁলমা-আত! 

মানমন্দির থেকে জ্যোতিবিজ্ঞানী ভিক্টর টেইফেল 

দীর্ঘকাল ধরে এ সম্পর্কে গবেষণ। চালাচ্ছিলেন। 

তিনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে চন্দ্রদ্রেহের রডীন 

ফটো গ্রাফ তুলে এবং টাদের প্রতিফ'লত আলোর 

অতি ক্র বণিলী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন 

যে, টাদের মাটির রং স্থানবিশেষে হাল্ক1 লাল, 

নীল আর সবুঙ্গ হয়ে থাকে । চাদের আগ্নের- 

গিরির মুখগুলির আশেপাশে মাটির রং বেশ 

নীল। চাদের যে পিঠটি পুথিবী থেকে দেখা 

যায়, সেদিকে এই মৃত আগ্নেমগিরি প্রচুর সংখ্যায় 

থাকবার ফলে এবং মহাশূন্ত ও বামুমণ্ডল সংক্রান্ত 

অন্তান্ত কতকগুলি কারণে পৃথিবীতে আমরা 

জ্যোহন্াার রং হাল্ক1 নীল দেখি। 

উজ্জলতর সূর্ধ 

পাচ বৎসর পূর্বেকীর তুলনায় সুর্ধ শতকর! ছুই 
ভাগ বেশী উজ্জ্র্প হইয়া উঠিয়াছে--এই কথাটি 

বলিয়াছেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিবিজ্ঞান 

মন্দির লাঁওয়েল অবজাঁরভেটরীর গব্ষেকবৃন্দ। 

অবশ্য তাহারা এই সীত্বনীবাণী শুনাইয়াছেন 

যে, পৃথিবীর বিপদ ঘটিবার মত্ত অবস্থা দেখা দেয় 

নাই। 

৭ জন বিজ্ঞানী গত পাঁচ বত্মর ধরিয়া গব্ষেণা 

চালাইয়! উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 

ইউরেনাম ও নেপচুন গ্রহের উপর স্থর্যালোকের 

প্রতিফলন পরীক্ষা ও যাঁচাই করা হয়। 
উক্ত গবেষকদলের নেতা জনদন বলেন, 

উজ্জল্য বৃদ্ধি পাইলেও হূর্ধদেহ হইতে কিচ্ছুরিত 

শক্তি ব তাপের কোন তারতম্য ঘটে নাই। 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শবর্, ৫ম সংখ্যা 

হয়তো সৌরকলস্কের সহিত উহার কোন সম্পর্ক 
থাকিলেও থাকিতে পারে-কিন্ত ব্যাপারটি আরও 

গবেষণাসাপেক্ষ। 

জলন্মোত বা বাযুশ্রোতের সহায়তায় বিছ্বাৎ 
বা শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি জানা আছে। কিন্তু 
কালন্োত বা সময়ের ধারাও শক্তির উৎস হইয়া 
উঠিতে পারে বলিয়া সৌভিছেট ইউনিয়নের অন্যতম 
শে জ্যোতিবিজ্ঞানী অধ্যাপক কোজিরেফ 'টাসের। 
নিকট ঘোষণা করিয়াছেন । 

কয়েক মাপ পূর্বে এই বিজ্ঞানীই চন্দ্রদেহে 
আগ্নেয়গিরির অগ্রৎপাত লক্ষ্য করিয়াছেন। «মৃত 
চন্দ্রের এই আকম্মিকক তৎপরতার সংবাদে সমগ্র 
পৃথিবীর টবজ্ঞানিকের আলোড়িত হ্ইয় 
উঠিয়াছেন। 

কোজিরেফ বলেন, বিশেষভাবে নিমিত যন্ত্রাদির 
সাহায্যে উত্তর মেরু অঞ্চলে গবেষণা চালাইয়া আমি 
এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, পৃথিবীর আবর্তনের 
ফলে অসীম শক্তি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর এই 
লীলাবৈচিত্র্য হইতে আমরা পৃথিবীর যে কোন 
পদার্থের আবর্তনের মধ্যে নৃতন বেগ ও নৃতন 
শক্তির আবির্ভাব খুঁজিয়া পাইব। সে শক্তির 
উত্ম হইতেছে--'কালম্বোত”-এতদিন পদার্থ 
বিজ্ঞানের কাছে ছিল অজ্ঞাত। 

অন্যান্য সোভিয়েট বিশ্ষজ্ঞগণ বলেন, 
কোজিরেফ ষে শক্তির কথা বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ 

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর সক্কোচন ও সম্প্র- 
সারণের উপর উহার প্রভাব রহিয়াছে । 

কোজিরেফ যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া 

আনিয়াছেন, সেগুলির বিশ্লেষণ করা হইতেছে। 

বিশ্লেষণ শেষ হইলে আবার তিনি উত্তর মেরুতে 
যাইবেন এবং নৃতন করিয়া গবেষণা স্থরু করিবেন । 

সম্পাদক--প্রীগপোপালচজ্ ভট্রাচার্য 
ইদেবেন্রনাধ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪২১, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৬৭-৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃক মুস্গিত 



&াপ ( বিদ্ঞা 
জুন, ১৯৫৯ 
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ঘট মংখযা 

এক্স-রে, আটম ও ম্যাক ফন লাউয়ে 
বিমলেন্দু নিক 

এ বছর, অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে ম্যাক্স ফন লাউয়ের 
(৬. ৬. 1,986) আশী বছর বয্ম পূর্ণ হলো। 

বর্তমান যুগের পদার্থতাত্বিকদের কাছে লাউয়ের নাম 

অত্যন্ত পরিচিত। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৬ সাল 

প্যস্ত যখন পদার্থতত্ব অতিশয় দ্রুতবেগে আধুনিক 
হয়ে উঠছে, যখন প্রতিত্ন নতুন ভাবধারা ও 

নতুন আবিফারের জোয়ারে পুরনো অভিজ্ঞতা ও 

চিন্তাকে ভাগিয়ে দিতে হচ্ছে, তখনই নতুন পদার্থ- 
বিন্ার কারিগরদের পুরোভাঁগে লাউয়ে তার স্থান 

করে নিয়েছেন। লাউয়ের একটি মাত্র যগাস্তকারী 

আবিষ্ষীরের ফলে পদার্থতত্বে একাস্ত গ্রয়োজনীয় 

অনেকগুলি মুূলগত চিস্তার সমর্থন পাওয়া গেছে। 

লাউয়ের আবিফষারের ফলেই সন্দেহাতীত্তরূপে 

প্রমাণিত হয়েছে যে, কেলাদিত পদার্থের ভিতর 

পরমাগুগুলি জ্যামিতিক স্থসংবদ্ধতাঁয় পরিপাটা 

রূপে সজ্জিত, যা আগে কেধল অন্মানসাপেক্ষ মাত্র 

ছিল। তাঁর চেয়েও বড় কথা, লাউয়ের পরীক্ষার 

ফলেই সর্বপ্রথম পরমাণুর অস্তিত্ব, তত্বের জগৎ 

ছেড়ে পৰীক্ষা বাস্তব জগতে রূপ গ্রহণ করলো । 
লাউয়ে জার্মেনীর কবলেন্ৎ্-এ জন্মগ্রহণ করেন 

১৮৭১৯ সালে । পিতা ছিলেন সামরিক কর্মচারী । 
গযয়টিংগেন, মিউনিশ ও বালিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
পদার্থবিদ্ভার পাঠ নেন ম্যাকা। বিশ্ববিখ্যাত ম্যাক 
প্র)াঙ্কের তিনি ছাত্র। প্র্যাঞ্কের কাছে আলোক- 
তরঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম সন্বদ্ধে গব্ষেণা করে তিনি 
ডক্টবেট ডিগ্রি লাভ করেন। 

১৯০৬ সালে তিনি বালিন বিশ্ববিষ্ভালয়ে 

এবং দু-বছর পরে মিউনিশে যোগদ।ন করেন। 

মিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপক ম্বয্ং 

বিখ্যাত রোয়ে্টগেন--এক্স-রের আব্ষিতা। অন্ত 

অধ)াপকদের মধ্যে প্রধান সমারফেল্ড। 

সে সময়ে পদার্থতত্বে সবচেয়ে বেশী কৌতুহল 
আকৃষ্ট করেছিল নতুন আবিষ্কৃত একস-রে। 

এক্স রে'র আবিষ্কারই পদার্থতত্বের মোড় ফিরিয়ে 

দিল। উনবিংশ শতকের তথাকথিত প্রাচীন 

পদার্থ-বিজ্ঞান দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠতে লাগলো । 
তত্বের দিক দিয়ে প্র্াঙ্কের যুগাস্তকারী অবদান 

কোয়াপ্টাম তত্ব ও মৌলিক আবিষ্কারের দিক: 
দিয়ে এক্স-রে এবং তার অব্যবহিত ফলম্বরূপ 

তেজক্ষিমতার আবিঞার, ইলেকট্রন আবিষ্কার 
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প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্জানকে তাঁর বর্তমান বূপদানে 

সহাসক হয়,। যাহোক, একা-রে সম্বঙ্ধে তখন, 

অর্থাৎ ১৯৭৬-৮ সালেও গব্ষেকদের আকর্ষণ 

সর্বাধিক । তখনও কিন্তু গ্রমীণিত হয় নি এই 

অদৃশ্য রশ্মির বহুবিধ ধর্ট। রোয়ে্টগেন বিশাল 

করতেন, এই অদৃশ্য রশ্মি ক্ষুদ্র বস্তকণার সমষ্টি-- 
ক্যাথোড রশ্মি যেমন ইলেকট্রনের ন্লোত। অন্য 

অনেকে বিশ্বাম করতেন যে, এক্-রে'র আদল 

রূপ হলো! দৃষ্ঠ আলোর মতই-_বিছ্যুৎ-চৌথক 
তরঙ্গ দপ। নান! পরীক্ষায় তাদের বিশ্বাস হয়েছিল 

যে, এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যটুকু কেবলমাত্র খুব ছোট, 

তাছাড়া দৃশ্ঠ আলোক তরঙ্গের সঙ্গে এই তরঙ্গের 

কোন পার্থক্য নেই। 

লাউয়েন নিজন্ব গব্যেণার বিষম ছিল-- 

আলোক-তরঙ্গের মিশ্রণের প্রতিক্রিয়া বা 1061 

£6161706 সম্বন্ধে। তরঙ্গের বিশেষ ধর্ম হচ্ছে 

10021:661:61002 ও 01601900101) 1 দুটি বিভিন্ন 

তরঙ্গ যখন মিশ্রিত হয় তখন যদি এমন ব্যবস্থা 

কর! যাঁয় যে, একটি তরঙ্গের শীর্ষ অপর তরঙ্গটির 

অবনমনের উপর পড়ে তবে ছুটির ফলাফল পরস্পর 

বিপরীত-ধমী হওয়ায় এ মিঅণের ফলে সেই 
স্থানটিতে কোন শক্তির আঁবি39ভাঁব ঘটবে না-_ছুটি 
তরঙ্গ যদিও আলাদাভাবে সব জায়গাতেই 

আলোক-শক্তির তীব্রতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তথাপি 

পরস্পর মিশ্রণের ফলে কোন কোন জায়গায় 

এইভাবে শক্তি ক্ষয় হয়ে যাঁয় এবং যেসব জায়গায় 

দুটিরই) শীর্ষ বা ছুটিরই অবনমন মিলে যায়, সে 

সব জায়গায় তীব্রতর শক্তি জমা হয়। মোটামুটি 
এই হচ্ছে 11706166161)06-এর তত্ব । এ তত্বের 

কথা এখানে বলে এইটুকুই শুধু বিশেষভাবে 
বোঝাতে চাই যে, এই প্রক্রিয়ার ফলে আলোর 

তরঙগ-ধর্মের বিষয় সন্দেহীতীতরূপে প্রমাণ করা 

যাঁয়। অন্য যে কোন তরঙের ক্ষেত্েও এ 

ব্যাপার ঘটবে--যেমন, শব্ব-তরন্গ । তরঙ্গ না হয়ে 

আলো যদি শক্তিবিশিষ্ট কণার সমন্টি হতো 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

(নিউটন যেমন ভাবতেন) তবে এই ব্যাপার, অর্থাৎ 

পরস্পর মিশ্রণের ফলে স্থলবিশেষে শক্তি-বিলুপ্তির 

কোন রকমেই ব্যাখ্যা করা যেত না। ঠিক একই 
কথা ডিফ্রযাকৃখন সম্বন্ধেও থাটে ! সামনে কোন 

বাধ! পেলে যে কোন তরঙ্গ সেই বাধার ধার 

থেষেবেকে যায়। চলার পথে কোন কাঠি বা 

ছোটখাটে। কোন বস্ত থাকলে পুকুরের ঢেউ তার 

পাশ দিয়ে বেঁকে যাঁয়--অর্থাৎ ঢেউয়ের সামনে 

একটি সরু কাঠি থাকলে সেই কাঠি-বরাবর চলার 

পিকে একটি "ছায়া? প্রসারিত হয় না ঢেউ মিশিয়ে 
যায় না, বরং কাঠির ঠিক উল্টো দ্রিকেও ঢেউয়ের 
আবির্ভাব সহজেই দেখ। যাঁয়ু। 

আলোর ক্ষেত্রে ডিফযাকূশন-গ্রেটিং নামে 

একটি যন্ত্র আছে। এটি হচ্ছে এমন একটি ঝাঁঝ রি, 

যার সমদৃরত্বম্পন্ন ফাটলগুলি ধিয়ে আলোক-তরঙ্গ 

নির্গত হয়, কিন্ধ বদ্ধ জায়গাগতলি আলোক-তরঙ্গকে 

বাধা দেয়। কিন্তু আলো যেহেতু তরঙ্গ, সেহেতু 

বদ্ধ জায়গাগুলির ধার ঘেষে নির্গত আলোক-তর্ 

বেঁকে যাবে। ১নং ছবি অনুযায়ী তখন আলোক- 

তরজ ঝাঝরি থেকে নিত হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি 

করে শূন্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তীব্রতা নিয়ে 

দেখা দেবে । কোন জায়গায়--যেখানে ছুটি তরঙ্গের 

শীর্ষ ও অবনমনের মিলন ঘটেছে সেখানে অন্ধকার 

এবং যেখানে শীর্ষে শীর্ষে অথবা অবনমনে-অবনমনে 

মিলেছে সেখানে তীব্রতা । ঠিক ছবির মতই, 

ঝাঝবরির উন্টোদ্িকে টেলিক্কোপে চোখ দিয়ে 

দেখলে শৃন্তে দীড়িটানা আলো! ও অন্ধকারের একটি 
ঝালরের মত িনিষের উপস্থিতি চোখে পড়বে। 

এভাবে ডিফ্র্যাকৃূশন ঘটিয়েও প্রমাণ করা যায় যে, 

আলেো। হচ্ছে তরঙ্গ মাঁত্র। 

মিউনিশ বিশ্ববিদ্ভালয়ের পদার্থতত্বের ইন- 
্িটিউটে লক্ষ! লম্বা করিডোর আছে। সে সময়ে 

এই করিডোরগুলির দু-পাশে সাজানো থাকতে। 

বিভিন্ন রকমের স্ষটিক বা কেলাসিত পদার্থের 

মডেল। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বস্তই গড়ে ওঠে 
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কেলাসিত চেহার] নিয়ে। একটি লবণের দান। 

বা চিনির দানা ভালভ।বে দেখলে দেখা যাবে, তার 

একটি বিশেষ জ্যামিতিক সুমিত চেহার! রয়েছে। 

আরও আশ্চর্য এই ষে, প্রতিটি লবণের দানার এ 

একই চেহারা! পৃথিবীর কেলাসিত বস্তগুলিকে 

তাঁদের বাইরের বিশিষ্ট জ্যামিতিক চেহারা অনুযায়ী 

এক্স-রে, আ্যাটম ও মাঝ ফন ল।উয়ে ৩২৩ 

এ বড় দ্ানাটির মত। এট]! কল্পনা করা অন্যায় 

নয় যে, যে কোন স্ষটিকই আণবিক স্তর থেকে 

একই আকৃতি-টবশিষ্ট্য নিয়ে একটির পর একটি 

সজ্জিত হয়ে গড়ে ওঠে_যেমন করে একখানির পর 

একখানি ইট সাজিয়ে একটি বড় ইটের পাক্কা 
গড়ে তোলা হয়। স্থৃতবাং সেই প্রাথমিক স্টিক 

ও 

কি . /ত . / 

১নং চিত্র 

দুটি আলোক-তরঙ্গের মিশ্রণে অন্ধকার ও আলোকের স্যষি 

সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে--কিউবিক, 

টেট্রাগোনাল, অর্থোরশ্িক, মনোক্লিনিক, হেক্সা- 

গোনাল, রম্বোহেড়ীল, ট্রাইক্লিনিক। শুধুমাত্র 
বাইরের হদম জ্যামিতিক চেহারাটুকুই যে স্ফটিকের 

বিশেষত্ব তা নয়। দেখা যায় ষে, যে কোন মোটা 

দানার স্কটিককে সাবধানে ঘ। মেরে ভাঙ্গলে ছোট 

ছোট ঘেসব দান| পাওয়া যায় তাদেরও চেহারা ঠিক 

বা ইটটি হচ্ছে আণবিক-মাপের গ্রিনিষ, যার 

কয়েকটি পরমাণু একটি বিশেষ জ্যামিতিক চেহার।য় 

সাজানো আছে। পরমাণুর পারস্পরিক বাঁধন 

একটি বিশেষ ধরণের বলের (০:০9) জন্তেই সম্ভব 
হয়েছে। এ যে জ্যামিতিক চেহারা যা প্রাথমিক 

স্কটিকের বিশেষত্ব, তা সম্ভব হয়েছে পারমাণবিক 
বলের দ্বারা বাঁধা পরমাণুগুলির একটি প্রাথমিক 
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ভ্রিমাজিক জাল (],060০০) গড়বার দরুণ। 

দেখ! গেছে, ১৪ রকম বিভিন্ন উপ।য়ে এ জাল 

গড়া সম্ভব, তবেই ৭ রকম বিশেষ জ্যামিতিক 

চেহারার স্কটিক পাওয়া যায়। বল! বাহুল্য যে, 

প্রাথমিক জালের মধ্যেকার পরমাণুগুলির পার- 

স্পনিক দুরত্ব খুবই ছোট। 
এক্সরে আবিদ্ধাঝের অনেক আগে থেকেই 

এই স্ষটিক-গঠন তন্বের বিষয় প্রচলিত ছিল। কিন্ু 

এর সব্টাই ছিল পদার্থতাত্বিন্দের অন্তমানের উপর 

ভিত্তি করে গড়া । অণ ব| পরমাণু কোন উপায়েই 

& ৬ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 

এমন সময় একদিন পি. পি, ইভীন্ড নামে 

অধ্যাপক সমারফেন্ডের এক ছাত্র লাউয়ের কাছে 

এলেন স্কটিক-গঠন তব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ 

করবার জন্যে। এই কথাবার্তীর সময়েই ফন 

লাউয়ের মস্তিষ্কে তড়িংশিখাবৎ একটি নতুন চিন্তার 

উদয় হলো। 

এক্সরে তখন বেশ পরিচিত বস্ত, আযাটম বা 

পর্মাণু সর্বাধিক আলোচিত জিনিষ, স্ষটিক-গঠন 

তত্ব বহু গবেমিত-কিন্ত লাঁউয়ে হচ্ছেন প্রথম 

বিজ্ঞানী ধার চিন্তায় এ তিনটি বিভিন্ন জিনিষ একটি 

২লং চিত্র 

হীরক কুষ্ট্যালের পরমাণু-সজ্জার মডেল 

দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয় স্ৃতরাং প্রাথমিক জাল 

বা প্রাথমিক স্কটিককে কখনও দেখা যাবে না। 

বন্কোটি গুণ বড় হয়ে না ওঠা পর্যস্ত স্টিকটি ধরা- 

ছোয়ার মধ্যে আমবে না। 
মিউনিশ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের করিডোবে সাজানো 

স্কঁটিক মডেলগুলির সব কয়টিই পদার্থতাত্িকদের 

অহ্মানমূলক তত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে 

উঠেছিল। একথা কেউ বলতে পারতো না যে, 

পদার্থতাত্বিকদের জানা কোন অস্ত্র দিয়ে স্কটিকের 

প্রীথমিক গঠনের স্তর পর্যস্ত অনুসন্ধান করে তবে 

এ চেহাবাগুলি গড়া হয়েছে। শুধু বৃহ্দাকার 
স্ষটিকের বাইবের স্থ্লম চেহারা দেখে অনুমান করা 

ছাড়া গত্যস্তর ছিল না। 

মাত্র নতুন স্ত্রে গাথা হয়ে গেল। স্বয়ং রোয়েপ্ট- 

গেনের স্কটিক-গঠন তত্বের উপর প্রায় ৫৮টি গবেষণা- 

পত্র রয়েছে। কিন্তু তার আবিষ্কৃত রশ্মি ও স্ফটিকের 

সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব লাউয়ের। 
লাউয়ের মনে যে চিস্তার উদয় হলো! তা হচ্ছে 

ইএ রকম--এক্স-রে যদি বস্তকণ! না হয়ে ( রোয়েপ্ট- 
গেন যা ভাবতেন ) ঈথারে উখিত তরঙগই হয়, তবে 
তার তরঙগ-দৈর্ঘ্য অতিশয় ক্ষুপ্র। ইভান্ডের সঙ্গে যে 

কথাবার্তা হলো, ভাতে স্ষটিকের প্রাথমিক 
পারমাণবিক দৃরত্ব--ভাঁও অতি ক্ষুদ্র বলে বোঝা 
গেল। এই স্ষটিকের মধ্যস্থিত পরমাণুর ষে 

জ্যামিতিক জাল বিস্তৃত রয়েছে, তাকে স্বচ্ছন্দেই 
একটি ত্রিমাত্রিক ডিফ্র্যাকৃশন-গ্রেটিং-এর সঙ্গে তুলন। 
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কর! চলে। গ্রেটিং-এর আলোক-তরঙ্গ যাবার 

পাশাপাশি ফ'টলগুলি সব সমদূরবর্ভী। ক্ষটিকেও 

পরমাণুগুলি সব সমদৃরবর্তা (যে কোন একটি দিক 
বরাবর )। আমরা জানি, এক্স-রে কেবলমাত্র 

পরমাণুর ওপর থেকে কিচ্ছুরিত হয়। স্থতরাং মম- 

দূরবর্তী পরপর সাঞ্জানো পরমীণুগুলিই ডিফ্যাকৃ্শন- 
ঝাঝরির (গ্রেটিং ) ফাটল হিমাবে কল্পনা করা 

যেতে পারে। এঁ ফাটলের পারম্পরিক দৃবত্ব-_ 
হিসাবমত এক্স-রে'র তরঙ্গ-র্ঘ্যের প্রায় সমতুল্য । 
হ্ৃতরাঁ আমরা আশা করতে পারি, একটি স্কটিকের 

মধ্য দিয়ে একা-রে পাঠালে আলোর ডিফ্রা।কৃশনের 

এতই এক্-রে'রও ভিফ্যাকশন ঘটবে । ফলে যেমন 

একা-রে, আযাটম ও ম্যাকা ফন লাউয়ে ৩২৫ 

দেবে। সমগ্র প্লেটটিতে একটি জ্যামিতিক নল্মার 

চেহারা দেখা ষাবে। 

দি এ রকম ঘটে, তবে একই সঙ্গে অনেকগুলি 

অতি প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া যাবে। বোঝা 

যাবে-এঝ-বের তরল-ধর্মের বাস্তবতা, বোঝা যাবে 

স্কটিকের অনুমিত গঠন-তত্বের সত্যতা--আরও 

আশ্চর্য ব্যাপার এই হবে যে, এই পরীক্ষার মফলতাই 
পরমাণুর অস্তিত্বের বিষণ্ন সর্বপ্রথম দ্বিধাহীনভাবে 
প্রমাণিত করবে। 

স্টিকের হচ্ছে এক্স-রের ক্ষেত্রে স্বভীবস্থষট 

গ্রেটিং) এক্স-রের মত ক্ষুপ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘেযর ক্ষেত্রে 

নকল গেটিং ঠতবী করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। 

টারিরারাচ 
সঠিক 

খাটো টি 

৩নং চিত্র 

লাউয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি 

গ্রেটিং-নিরগত আলোক-তরঙ্গ গুলি পারস্পরিক জড়া- 

জড়ির ফলে টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে আলো-আধারির 

ঝালব স্য্টি করে, স্কটিক থেকে নির্গত এক্স-বেও 

তেমনি কোন কোন জায়গার বিলুপ্ত আবার কোন 

কোন জায়গায় বেশী তীব্রত। নিয়ে দেখ! দেবে। শুধু 

তফাৎ হচ্ছে এই ঘষে, স্কটিক দ্বিমাত্রিক গ্রেটিং না 

হয়ে ত্রিমাত্রিক গ্রেটিং-এর মত ব্যবহার করবে। 

স্টিক থেকে নির্গত এক্স-রে'র ক্ষেত্রে যদি একটি 

ফটোগ্রাফের প্লেট রাখ যায়, তবে সেই প্লেটে 

ষে ছবি উঠবে তা হবে কালো কালো কতকগুলি 

বিন্মুর সমট্টি-__অর্থাৎ যে যে জায়গায় “তীব্রতা” জড়ো 
হয়েছে, সেই জায়গাগুলি কালে! বিন্দু হয়ে দেখা 

এভাবে ম্যাব্স ফন লাউয়ের প্রতিভা এ-রকম 

একটি সম্ভাবনার হ্ুরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে 

এক মুহূর্তে অবহিত হয়ে উঠলো! । ১৯১২ সাল। 
মিউনিশে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা-চক্রে প্রথম 

ল/উয়ে তার এই চিস্তার কথা প্রকাশ করেন। 

কিন্তু তিনি আশ্র্ধ হয়ে গেলেন যে, রোয়ে্টগেন, 

সমারফেল্ড প্রভৃতির মত বিখ্যাত চিস্তাশীঙগ 

বিজ্ঞানীরাও এ কথা বিশ্বাস করলেন না--হেসে 

উড়িয়ে দিলেন। একি কখনও সম্ভব? তার! 

লাউয়েকে-এসব বাজে চিন্তা ত্যাগ করবার 

উপদেশ দিলেন। তাদের ধারণামত, শজিশালী 
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এক্স-রে স্বটিককে ভেদ করে সরাসরি নির্গত হবে, 

ডিফ)াকৃশন ঘটবার কোন সম্ভাবনাই নেই। 
কিন্ত লাউয়ে অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র 

নন। অধ্যক্ষ হচ্ছেন সমারফেল্ড ; তার অমতে কোন 

পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। তবুও লাউয়ে অধ্যাপক 
মমারফেন্ডের এক সহকারী, ডাঃ ফ্রিয়েডরিশ-এর 

সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে একটি যন্ত্র খাড়া 

করলেন। 

তারপর ছু-জনে মিলে সামান্ত একটু কৌশল 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ৬৮ সংখা। 

পরে প্লেটটি বের করে নিয়ে ডাঃ ফিয়েডরিশ, ভার্ক- 

কমে ঢোকলেন যখন) তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সার! 

ইনস্টিটিউটে কেউ নেই, তিনি এক।। ডার্ক-রুমে 
প্রেটটি ডেভেলপ করা মাত্র তার চোখে ফুটে উঠলো 

কালো কালে। বিন্দু দিয়ে গড়া ঘেন একট জ্যামিতিক 

নক! 

তাঁদের পরীক্ষ। সার্থক হলো, প্রমাণিত হলো 

কপার সালফেট স্কটিকের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় 

এক্স-রে"র ডিফ্যাকখন ঘটেছে! পরীক্ষা! শেষে একা, 

৪নং চিত্র 

কাবোর্যাগ্ডাম কৃষ্ট)ালের লাউয়ে ফ?টা গ্রাফ 

করে তীর মত আদায় করলেন--এ যন্ত্রটি ব্যবহার 

করবার জন্তে। 

প্রথম পরীক্ষা ব্যর্থ হলো) কল্পনা অঙ্গুযায়ী 

ব্যাপার ঘটলো না। দ্বিতীয়বার লাউয়ে একটুক্রা 

তু'তে বা কপার সালফেট স্ষটিক, একটি সরু পথ- 

দিয়ে আস! তীক্ষ একস-রে'র সামনে ধরলেন। তার 

পিছনে কিছুদুরে (প্রায় ৫ সেটিমিটার ) রইলো! 

কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফির প্রেট। কয়েক ঘণ্টা 

রাত্রে সেই ইনই্িটিউটের মধ্যে দাড়িয়ে ডাঃ 

ফ্রিয়েডরিশের উত্তেক্গনা ও আনন্দ আমর! কল্পনা 

করতে পারি। পরদিন তিনি লাউয়ে ও সম।র- 

ফেন্ডকে জানালেন পরীক্ষার সাফল্যের কথা। 

এতদিনে সমারফেল্ড উৎ্দাহিত হয়ে উঠলেন। 
তিনি লেবরেটরীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন 

লাউয়ের নির্দেশমত কাজে । অধ্যাপক বোয়েন্টগেন 

কিন্ধ তখনও অবিশ্বামীই রইলেন। 
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লাউয়ে এরপর প্রাকৃতিক স্কটিক কতৃক 

এক্স-রে'র ডিফ্যা ক্শনের সম্পূর্ণ তথ খাড়া করগেন। 

সব কিছুই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হলো। 
এক্স রে'র প্রকৃতরূপ যে ঈথাবে উখিত বিছ্যুৎ-চৌন্বক 
তরঙ্গ, যার তরঙ্গ-টদর্ঘ্য অত্যন্ত ছোট তা প্রমাণিত 

হলো--সেই সঙ্গে প্রমাণিত হলে স্কটিকের গঠন, 

যা বাইরের চেহারা থেকে অনুমান করা হতো, তার 

সত্যতা । পর্মাণুর বাস্তব অস্তিত্বের এই প্রথম 

সরাসরি গুমাণ! ১৯১২ সালের ১২ই জুন--অর্থাৎ 

ঠিক ৩৭ বছর আগে, বালিনে পদার্থতত্ব সমিতির 
সামনে তিনি বক্তৃতা দিলেন। সমবেত বিজ্ঞানীর! 

বুঝলেন, কতবড় ও কতপ্রয়ৌজনীয় আবিষ্কার লাউয়ে 

করেছেন। ১৯১৪ সালে লাউয়ে নোবেল পুরস্কার 

পেলেন । 

লাউয়ের আবিষ্কারের ফলম্বরূপ গড়ে উঠ:ল! 

ঠ২-185 015568110919191)5 ও 41:89 908০৮ 

[95০90% নীমে বিজ্ঞানের ছুটি শাখা। ব্র্যাগ ও 

বার্কলা ইংল্যাণ্ডে এক্স-রে স্পেকট্রোক্কোগী বা 
বর্ণালীবীক্ষণের গোড়াপত্তন করলেন_ ক্র্যাগ সম্পূর্ণ 
নতুন দৃট্টিভঙ্গীতে স্কটক থেকে একা-রে,র 10661- 

£91:21)০০-কে সহজ করে সরল গাণিতিক নিয়মে 

সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্র্যাগের সমীকরণ এক্স-রে 

বর্ণালীবীক্ষণের পথ সহজ করে দিল। মোসলীর 

কাজ, বহুবিধ পদীর্থ থেকে উদ্ভূত এক্স রেঃর বর্ণালী- 
বীক্ষণের পথ সহজ করে দ্িল। মোমললীর কাজ, 

বহুবিধ পদার্থ থেকে উদ্ভৃত এক্স-রে'র বর্ণালীবীকঞ্ষণের 
ফল পরমাণুর গঠনের তাত্বিক জ্ঞানকে গড়ে উঠতে 

সাহায্য করলো । এক্স-রে ভিফ্র্যাক্শন ও এক্স রে- 

ক্িষ্্যালোগ্রাফী আঙ্ শিল্পঙগতে অতি প্রয়োর্জনীয় 

কাজে লাগছে। তাছাড়াও রপায়ন, জীববিষ্ভা 

প্রভৃতি নানা বিষয়ে এক্স-রে ডিফ্রযাকশন মৌলিক 

প্রয়োজনীয় জিনিষ। প্রোটিন বা চধিজাতীয় 

পদার্থের কেলাপিত গঠন-প্রণালী জানবার কাজ-- 

প্রাণের বিকাণের স্বরূপ জানবার জন্যে প্রয়োজন । 

গত বছরই বাসাক্নিক ডাঃ স্তাঙ্জার প্রোটিনের 

এক্স-রে, আটম ও ম্যাক্স ফন ল।উয়ে ৩২৭ 

কেলাস-গঠন বা 015501 909০০৪1০ সতক্ধে 

কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। 

আদিমতম এককোধী প্রাণীতেও এই প্রোটিনের 

অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রোটিনই হচ্ছে জীবন উৎ- 

পত্তির মূল বৃহস্য। হয়তো এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন এই 
প্রোটিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে জীবন 

উৎপত্তির মৌলিক রহস্যের কিনারা করবে। 

পেনিসিলিন, সর্পগন্ধা প্রভৃতি ওুঁধধেরও গঠন 
পরীক্ষার এক্স-রে ডিফ্যাকশনের দান কম নয়। 

[7151) 00151091 বা বিরাটাকতির অণুসমদ্থিত 

জৈব পদার্থের গঠন জানবার কাজে এক্স-রে 

ডিফ্যাকৃখনের বর্তমানে প্রয়োগ হচ্ছে। 

১৯৪৪ সালে লাউয়ে, ডি-ব্রলি আবিষ্কৃত বস্ত- 

তরঙ্গের ক্ষেত্রেও নিক্গের গবেষণার ফল প্রনারিত 

করেন। ১৯৪৭ সালে তার আর একটি বিখ্যাত 

গব্ষেণার ফল প্রকাশিত হয়--তা হলো হ্প্রা-কপ্ডাক- 

টিভিটির তত্ব । অনেক ধাতু, সীস। টিন প্রতৃতিকে 

যদি তরল হিলিয়ামের তাপে নিয়ে যাওয়া যায়, 

অর্থাৎ প্রায় শূন্য ডিগ্রী আবমলিউট-এর কাছে তার 
উত্তাপ রাখা ধাম (০০ সেন্টিগ্রেড » ২৭৩ আাব- 

সূলিউট) স্থতরাং ** আাবমলিউট- - ২৭৩০ 

সেটি গ্রেড) তবে দেখ! যাঁয়, সেলব ধাতুর বৈদ্যুতিক 
প্রতিবন্ধকতা বা 51900:081 16515097006 সহ! 

লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় এ ধাতুর মধ্যে অতি 
সামাগ্রমাত্রও আবিষ্ট বিছ্যাৎ-তরঙ্গ কোন গ্রতি- 

বন্ধকতা ব্যতিরেকে বহুক্ষণ ধরে প্রবাহিত হবে। 

এই ধরণের পদার্থকে স্বপ্রা-কপগাক্টর বলা হয় এবং 

এই ব্যাপারটিকে স্প্রা-কগ্ডাকটিভিটি নাম দেওয়া 

হয়েছে। এই স্থপ্রকারেণ্ট পদার্থের উপরে অতি 

ক্ষীণ আন্তরণে মাত্র প্রবাহিত হয়, পদার্থের মধ্যে 

প্রবেশ করে না। এই বিশেষ বিষয়টি বৈজ্ঞানিকদের 
কাছে অত্যস্ত কৌতৃহলের বিষন্ন । লাউয়ে এর 
একটি তত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা ম্যাক্সওয়েলের 

বিছাৎ.চৌগ্ক তত্বের মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
বিখ্যাত আবিষ্কারক ছাড়াও অন্ত একটি বিশেষ 



৩২৮ 

ভূমিকার জন্তে লাউমের নাম পুথিবীতে বিজ্ঞানী- 

সমাজের কাছে ন্মরণীয় হয়ে থাকবে । সেটি হলো--- 

আইনষ্টাইনের আবিষ্কর্তার ভূমিকা । আইনষ্টাইনের 

বৈজ্ঞানিক 'গ্রতিভাকে লাউয্েই প্রথম আবি্ষার 

করেন। ১৯*৫ সালে যখন আলবার্ট আইনই্(ইন 

নামের কোন বিজ্ঞানীকে জগৎ চিনতো না, তখন 

তার গ্রথম গব্ষণ'-পত্র লাউয়েকে আকৃই করেছিল। 

লাউয়ে তৎক্ষণাৎ সৃইজারল্যাণ্ডের বাণে ছুটলেন 
সেখানকার পেটেন্ট অফিপের কর্মচাপী আইন- 
্টাইনের কাছে। জীবনব্যাপা বন্ধুত্ের সেখানেই 

চি লি জহপসীক জের 484 বব ১) 

হান ও বিজ্ঞান | ১২শ বধ, ৬ সংখ্যা 

শ্ত্রপাত। লাউয়ের চেষ্টার ফলে আইনষ্টাইন 

অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই দরানরি জুরিবধে অধ্যাপক 

হন। তাঁর এই পদপ্রপ্তি অনেকেরই ভাল লাগে নি 

তখন, অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু প্রধানত: 

লাউয়ের চেষ্টাতেই আইনষ্টাইনের প্রতিভ| অবশেষে 

সমাদর লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 

নাৎ্সী উন্মন্ততার কবল থেকে আইনষ্টাইনকে রক্ষা 

করে তাকে বাইরে সরিয়ে দেওয়াতেও লাউয়ের 

যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি নিজেও ফ্যাপীবাদের পরম 

শক্র ছিলেন। 

৯০ সন - ই ১৪ শত শা, ০০২ ০৬ 

নেটিকের (ম্যানাচুসেট্স্) নঝনিমিত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সৌরচুন্পী। ৩০ বর্গফুট পরিমিত 

এই অবতল সমাহরকটির (001)০600:8002) মধে] ১৯০টি বতুলাককৃতির আম্ননা সজ্জিত আছে। 

এই আমনাগুলির সাহায্যে ৫০০" ফারেনহাইট তাপ উৎপাদন করা যায়। হেলিওষ্ট্যাট কতৃক 
এর উপর প্রতিফলিত ১৪২০ বর্গফুট সুর্ধরশ্মিকে সমাহরকটি ৪ ইঞ্চি রূশ্মিতে পরিণত করে। 



গণিতে রহম্থ্য বাদ 
শ্রীনরোজাক্ষ নন্দ 

আদিম মানব পৃথিবীকে দেখেছিল ভয় ও 

বিন্ময়ের মধ্য দিয়ে) তাই তার শিক্ষাদীক্ষা সব 

কিছুর মধ্যে রহস্য জড়িয়ে গিয়েছিল । এই রহস্য 

ঘনীভূত করেছিল আদিম মানবের দীক্ষাদীতার]। 

দীক্ষার ভার প্রথমে দলপতি থেকে ক্রমে এক বিশেষ 

শ্রেণীর হাতে এনে পড়ে-ইতিহাপে যাদের বলা 

হয়েছে পুরোহিত সম্প্রদায়। এর! ছিল বুদ্ধিঙ্গীবী। 

সাধারণ মাহ্ৃষের চিন্তার ভার নিজেদেন্ হাতে তুলে 
নেবার ফলে সাধারণ মান্য স্বাধীন চিন্তাশক্তি 

হারিয়ে পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতের ক্রীড়নক হয়ে 

পড়েছিল। এরা কখনও অজ্ঞতার ফলে, কখনও 

বা স্বার্থপ্রণোদ্িত হয়ে আদিন মানবের সব 

জ্ঞানকে রহম্যাবৃত করে রেখেছিল। এমনিভাবে 

আদিম গণিতশাস্ত্বও রহস্তের মধ্যে জন্মলাভ করে। 

গণিতশাস্ত্বের বিভিন্ন শাখার মধ্যে জ্যোতিথিছ্য। 

বোধ হয় প্রাচীনতম। আকাশের দীপ্তিনীল 

জ্যোতিষেরা আদিম মানবকে রহস্যময় হাতছানি 

দিত; তাই এর! দেবতার আসন অধিকার করেছিল। 

এই জ্যোতির্দেবতাদের আগমন ও অবস্থানের জন্যে 

প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং গ্রীকরা মন্দির 

নির্মাণ করে দিত। চেওপসের বিখ্যাত পিরামিডটি 

যে কেবল সমাধির জন্যেই রচিত হফেছিল তা নয়, 

এর একট জ্যোতিবিজ্ঞানীয় সার্থকতাঁও ছিল। 

উত্তর গোলাধের আকাশে সবচেয়ে যে উজ্জল 

তারাটি--গ্রীকরা যাকে কুকুর তারক বলতো, 

হিন্দুরা যার নাম দিয়েছিল লুন্ধক-যখন মিশরের 
আকাশে পূর্বদিগন্তে প্রথম আবিভূতি হতো, 

তখনই মিশরের প্রাণন্বব্ধূপ নীল নদে বন্তা আদতো; 

যার ফলে উত্তর মিশর শস্তসস্তারে পরিপূর্ণ 

হয়ে উঠতো! । এই জ্যোতির্দেবতাঁটি ছিল মিশরের 

ভাগ/বিধাতা শুভ তারকা। চেওপসের পিরামিডটি 
এমনভাবে নিহিত হয়েছিল যে, লুন্ধক যখন খ-ম্ধ্য 
অতিক্রম করতো! তখন তার আলে! পিরামিডের 

দক্ষিণ পার্থেব উপর লম্বভাবে পড়তো এবং একট। 

ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে মৃত ফেরাওর মমির ঠিক 
মাথার উপর পড়তো] । 

গণিতের জন্ম দিয়েছে কারা? অনেকের ধারণ? 

বুদ্ধিজীবী পুরোহিত সম্প্রদায়ই এর জন্মদাতা । কিন্ত 

এট ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে 

নিজেদের বচবার তাগিদেই এর জন্ম দিয়েছিল। 

কিন্তু উচ্চ চিন্তাশক্তির অভাবে তার এর বিশেষ 

উন্নতি করে উঠতে পারে নি, নিজেদের ছোটখাটো 

সমশ্যাগুলি সমাধান করবার মত জ্ঞানলাভ করেই 
তারা সন্তষ্ট ছিল। এমন সময় সমাজের আয়েশী 

বুদ্ধিজীবীরা, যাদের চিস্তা করব।র স্থষোগ ও অবদর 

ছিল, তার! এর চর্চার ভার গ্রহণ করলো । এর ফলে 

গণিতশাস্ত্বের একদিক দিয়ে যেমন অভাবনীয় উন্নতি 

হয়েছিল, অন্যদিক দিয়ে তেমনি এক বিপদ উপস্থিত 

হলো। মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের যোগাযোগ না 

হওয়ার ফলে গণিতশান্ত্র শীদ্তই বাস্তবতার দিক 

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দার্শনিকতার শুন্তমার্গে অবস্থান 
করতে লাগলো। প্রাচীন, গ্রীকর] বিশুদ্ধ জ্যামিতির 

অভূতপূর্ব উন্নতিনাধন করেছিল; কিন্তু ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানকে তারা বিশেষ স্বণার চোখে দেখতো । 

এ কাজটা! করতো ক্রীতদাসেরা। গ্রীক গণিত- 

বিদেরা জ্যামিতি থেকে নংখ্যা ও পরিমাপ বিসর্জন 

দিয়ে সংখ্যা নিয়ে এক থেলা আরম্ভ করেছিল, 

আমর। যেমন করি শবশৃঙ্খল (০:955 %/০:) নিয়ে। 

অন্তদিকে বাস্তবত1 থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যামিতি হয়ে 
পড়লো দর্শনশান্ত্রের অন্তর্গত! প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ থুঃপুঃ) 
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প্রচার করেন যে, জ্যামিতি হচ্ছে এক ধরণের উচ্চ 

পায়ের আধ্যাত্মিক চর্চা) এতে সাধারণের প্রবেশাধি- 
কার নেই। প্রেটো ছিলেন দার্শনিক, কিন্তু তিনি 

জ্যামিতিএ মণে। হস্তক্ষেপ করে এর মধ্যে দাশনেক 

চিন্ু। ঢুকিয়ে দিলেন। তার শিক্ষার ফলে গ্রীক 
গণিতের উপর এক বহন্তের মবনিকা নেমে £সেহিল। 

প্লেটো বললেন, এই যে দৃশ্তমান জগণ্ এট! প্রকৃত 
জগতের একট] ছাঁয়ামাত্র । 

কোন কিছুই আমাদের দৃ্টিগম্য ৭য় তান শুন্যে 

অবস্থান করে। তিনি এদের নাম দিলেন 

ইউনিভান্তাল্ন। ইউনিভাহ্াগলপের জগতের 
সমূহ বন্য, কথাবার্তা ও সংখ্যার মধ্যে আছে গার 
বহন্য। মানুষ ব| পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে তার 

জড় দেহটার সম্বদ্ধেই জ্ানলাভ হয়, আসল বস্তর 

নাগাল পাওয়া যায় না। সংখ্যা শিয়ে কারবার 

করতে গেলেও তাদের আদল শ্বব্ধশটা ফাকি 

দিয়ে পালিয়ে যায়। প্লেটো জ্যামিতির রহস্যজনক 

ব্যাখ্য। ধিলেন। তিনি বললেননর্খাটি জগঞ্টা 

হলো সমবাছ ডি2%) খ।টি জল হলো শমকোণী 

ভ্িকুজ, থাটি আগুন হলে। সমদ্বিবাহ প্রিতৃক্গ এবং 

খাটি বায়ু হালো |বমমবাহু [তু । এমন সব 

রহশ্যসনক ব্যাখ্যার ফলে জ্যামিতির পরিধি অতি 

সঙ্ীর্ণ হয়ে পড়েছিল। 

আদি গ্রীক গণিতজ্ঞদের মধ্যে অবশ্ঠ উদ্বার- 

পন্থী কষেকজন হিলেন। এদের মধ্যে থ্যালেস 
(৬৪০ ৫৪৭ থুঃ পৃঃ), পিথাগোরাল ( ৫৮২--৫০৭ 
থুং পৃঃ) এবং ডিমোক্রিটামের (৪৬০ খৃঃ পৃঃ) নাম 

উল্লেখযোগ)। এপ প্রকাশ্ঠ ধভায় বক্ততা করে 

নিজেদের আব্ষ্কিত তথ্য ব্যাখ্যা করতেন। ডিমো- 

প্রিটান বলতেন, জান কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

হওয়া উচিত নয়, সকলের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ 

করবার মধে)ই এর সার্থকতা । পিথাগোরানও 

গনিত সম্পর্কে যথেঃ উদার মত পোষণ করতেন) 

কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার শিশ্ত-প্রশিঘ্তেরা কতক- 
গুলি গোপন সমিতি গঠন করে। এদের সাম 

এই প্রকৃত জগতের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

পিখাগোবীত ভ্রাতিপংঘ (09010880168 [31709617617 

10095) 1 এরা গণিতকে বহশ্য ও গোপনীয়তার 

আড়াল করে দেয়। এই সব সমিতির সভ্যদের 
শপথ করতে হতো যে, তারা তাদের জ্ঞাত বা 

আবিষ্কত কোন তথা সাধারণ্যে প্রকাশ করুবে 

না। কথিত আছে ঘ্ে, খৃঃ পুঃ চতৃথ শতাব্দীতে 
হিপাপাম নাষে এইক্প একটি সমিতির সভ্য 

সাধারণ; প্রচাপ করেছিলেন যে, তিনি একটি 

নতুন দ্বাদশ তল খন আবার করেছেন। এর জন্যে 

তাকে তার আনের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে মারা 

হয়েছিল। এর বু পরে শিথাগোনীয় ভ্রাতৃলংঘ 

অবশ্য তাদের শিয়মকানুন শিথিল করে তাদের 

আবিষ্কৃত তথ্য সম্পর্কে বই প্রকাশ করতে অনুমতি 

দিয়েছিল কিন্ত তখন গ্রীক জ্যামিতি এবং সংখ্যা 

বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 

খুঃ পৃঃ ৩২৭ অনে যখন আলেকজান্দরিঘায় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও মিউজিয়াম স্থাপিত হলো, তখন গ্রীক 

প্রতিভীর ছুধ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। 

এব পর গ্রীক গদিতে আর বিশেষ কোন উন্নতি 

দেখা খায় নি। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 

যখন তুকীদের হাতে কন্,াটিনোপোলের পতন 
হলো তখন গ্রীদদেশে সজীব গণিতের অবসান হয়ে 

গেছে। তার স্থলে আরম্ভ হয়েছে গণিতের 

মৃতদেহ শিয়ে এক ভূতুড়ে খেলা । এই খেলার নাম 
দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক বর্গ (02210 900215) । 

এ হচ্ছে সংখ্যা নিয়ে এক ধরণের খেলা। 

একটা বর্গাকা্র ক্ষেত্রকে আড়ে-লম্বে কযেকট! সমান 

অংশে বিভক্ত বরে প্রত্যেক ঘরে কতকগুলি 

খা এমনভাবে বলাতে হবে, যাতে প্রত্যেক 

সুম্তে, সারিতে এবং কোণাকুণি সংখ্যাগুপি 

যোগ করলে একই হ্য়। এরূপ ম্যার্জিক বর্গের 

আশ্চধ মন্ত্রণক্তি এবং ব্যাধ নিরাময় করবার ক্ষমতা 

আছে বলে মনে বরা হতো । গ্রীকরা কোনরূপ 

সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হলে, এক্প নতুন নতুন 

ম্যাজিক বর্গের হৃষ্টি করতেন। এই ম্যাজিক বর্গ ষে 
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গ্রীক্দের প্রথম স্টি, তা মনে হয় না। গ্রীক ও 

রোমে এটা! বোধ হয় প্রবেশ করেছিল ফিনিসীয়দের 

মারফতে বাণিজ্যের পথ ধরে। ফিনিসীয়রা সম্ভবতঃ 

এটা চীন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছিল। ইতিহাসে 

প্রথম ম্যাজিক বর্গের সাক্ষাৎ পাওয়। যায় খুঃ পূঃ 
১০০০ অন্দে লিখিত একখানি চীনা পুস্তকে । এতে 

প্রত্যেক স্তস্তে, সারিতে এবং কোণাকুণি সংখ্যাগুলি 

ফোগ করলে ১৫ হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চিত্র 

থেকে তখনকার চীনাদের সংখ্যাদ্িখন পদ্ধতি সম্বন্ধে 

ধারণ। হবে। এবপ সংখা নিয়ে খেল! এককালে 

গণিতে রহম্যবাদ ৩৩১ 

ছিল। কিন্তু ভারতীম্ন গণি-তর মধো এর বাঁড়া- 
বাড়ি কোন দিন হয় নি। বরং ভারতবর্ষে এর 

পরোক্ষ শুভ ফল রূপে সংখ্যার শ্রেণী (৫:15) 

নিয়ে বছ জটিল দমাধান হয়েছিল, 'ষা গ্রীকদেশে 

সম্ভব হয়নি। এব কারণ ভারতীয় গণিতবিদেরা 

এক পরিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক সংখ্যা-পিখন পদ্ধতি 

আবিষ্কার করেছিল, গ্রীকরা যাঁর ধারেকাছেও যেতে 

পারে নি। 

গ্রীকরা সংখ্যাগুলিকে জীবন্ত মনে করতো, 

এবং এদের উপর নানাপ্রকার গুণ আরোপ 
8২০ ক “হার: ওরা টির এও স্তর বাপ্ঠাজি 

এ নিরিকি 
- প্রথম চীনা ম্যাজিক বর্গ 

১নং চিত্র 

পৃথিবীর নান দেশে প্রচলিত হয়েছিল। খুষ্টীয় 

ষোড়শ শতাঁবীীতে ইংল্যাণ্ডে একট! ম্যাজিক ব্্গ 

রূপার পাতের উপর খোদাই করে প্রেগের 

প্রতিষেধক হিপাঁবে ব্যবহার করা হতো । ভারত- 

বর্ষেও এর ব্যবহার দেখা যায় ফলিত জ্যোতিষের 

মধ্যে । হিন্দু জ্যোতিষে ৩২-এর ঘর পূরণ বলে 
একট ম্যাক্ত্িক বর্গ আছে। মনে হয় এটা শিশু 

ও প্রস্থতিদের রশ্বীকবচরূপে ব্যবস্থত হতো । 

এ জিনিষট1 সম্ভবতঃ ভারতীয় জ্যোতিষের উপর 

গ্রীক (ষবন ) জ্যোতিষের প্রভাবের ফলে এসে- 

করতো! । প্রথমতঃ সংখ্যাগুলিকে পুরুধ ও দ্বী-- 

দু-ভীগে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিষোড় সংখ্যা- 

গুলি পুরুষ আর যোড় সংখ্যাগুলি ্্ী। 

সংখ্যার ভ্ত্রী-পুরুষ বিভাগ প্রথম চীনারা করে- 

ছিল। ১নং চিত্রের চীনা ম্যাজিক বের চিত্রে 

দেখা যাবে, যোড় সংখ্যাগুলিকে কালো বৃত্তের দ্বারা 

স্ুচিত কর| হয়েছে-_ এরা স্ত্রী সংখ্যা। খিষোড় 

স'খ্যাগুলিকে সাদ! বৃত্তের দ্বারা স্থচিত কর! 

হয়েছে--এরা পুরুষ সংখ্যা। হিন্দু স্যোতিবের 

মধ্যেও দেখ! যায়, রাশিচক্রের বিষোড় ঘরগুলিকে 
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পুরুষ এবং যে।ড় ঘরগুলিকে প্ী মনে করা হয়েছে। 

এটা ৪ সম্তধত£ গ্রীক প্রভাবের ফল। 

আগেই বলেছি, পিথাগোরাস গণিত দম্পর্কে 

উদারপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনিও সংখ্য| স্গ্গে 

সংস্কারমুক্ত ছিজেন না। তিনি সংখ্যার নানা- 
প্রকার নৈতিক গুণ বল্লপনা করেছিলেন। এক-কে 

সংখ্যা না মনে করে, সমস্ত সংখ্যার উৎপত্বিস্থল মনে 

করা হতে?। 'এক' ছিল বিচারশক্তির প্রতীক, “ছুই 

যুক্তি-শক্তির, 'তিন' যৌন-শক্তির, “চার? ন্যায়. 
পরায়ণতার এবং পাচ বিবাহের গুতীক; কারণ 

পচ হচ্ছে, তিন (প্রথম পুরুষ সংখ্যা) এবং 

দুইয়ের (প্রথম স্ত্রী সংখ্যা) যোগে গঠিত। 

পিখাগোরামের মতে, পাঁচের মধ্যে আছে বর্ণের 

রম্য, ছয়ের মধ্যে শীতলতার, সাতের মধ্যে 

্বাঙ্ট্ের এবং আটের মদ্যে আছে প্রেমের রহস্য ; 

কারণ আট হচ্ছে তিন ( যৌন-ক্ষমতা) এবং 
পাচের (বিবাহ) ছারা গঠিত। চার সংখ্য|ট!কে 
গ্রীকরা বিশেষ পবিত্র জ্ঞান করতো; চার ছিল স্থির 

মূলীতূত কারণ। ছয় তলবিশিষ্ট ঘন বস্তর মধ্যে 

ছিল পৃথিবীর রহন্, পিরামিডের মধ্যে আগুনের 
এবং ছাদশতল ঘন বস্তুর মধো ছিল আকাশের 

হশ্য । গোলককে মনে করা হতো মবচেয়ে নিখুত 

খন পদার্থ। মানুষের মাথাট! যেহেতু গোল, 
সেহেতু দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মাথ|কে শ্রেষ্ঠ 

মনে করা হতে] | সংখ্যাগুলিকে নানা শেণীতে 

বিভক্ত করা হয়েছিল। সংখ্যাগুণি যেন কতক গুলি- 

ছেলেমেয়ে । তাদের মধ্যে কেউ চটুপটে, কেউ 

কৌকাটে, কেউ বা মিটুমিটে। আরও এক রকম 

খা! ছিল যাঁরা হচ্ছে একেবারে নিখুতি। এদের 

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের সমস্ত উতপাদকগুল যোগ 

করলে সেই সংখ্যাটা পাওয়া ষায়। এদের প্রথমট। 
হলো ৬(১+২+৩-৮৬), পরেরটা ২৮(১4+২+ 

৪+-৭+-১৪-*২৮)। সেণ্ট অগাষ্টিন (৩৫৪ - ৪৩৩ 

খৃঃ) মনে করতেন যে, ভগবান যে ৬ দিনে সৃষ্টি 
করেছেন তার কারণ ৬ হচ্ছে নিখুত সংখ্যা। 

শ্তান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ণ, ৬ সংখ্যা 

একই কারণে চন্দ্র ২৮ দিনে পৃথিবী পরিক্রমণ 

করে। এর পরের ছুটি নিখুত সংখ্য। বের করতে 

গ্রীকদের বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সে 

সংখ্য| ছুটি হচ্ছে ৪৯৬ এবং ৮১২৮। এর পরের 

ংখযাটা আছেকজান্দিয়ার নিকোমেকান (১৭5 

থুঃ) আবিষ্কার করেছিলেন বহু বছর পরে। সেটা 
নিকোমেকাঁন এথেকে দিদ্ধাস্ত 

করেন যে, ভাল এবং সুন্দর সংখ্যাগুলি খুবই বিরল; 

বাজে, কুংপিত সংখ্যাগুলি গাদাগাদা। এই 

দিদ্ধান্তট] গ্রীকদের দাশশনিক চিন্তার সঙ্গে চমত্কার 

খাপ খেয়ে গিদেছিল। আর এক রকমের সংখ্যা 

ছিল, তাদের বল! হতো মিত্র সংখ্যা; যেমন--২২০, 

এর্ ব্যাখ্য। হচ্ছে, ২২০-এর উত্পাদ্কগুলি 

( ১,২১৪,৫১১০১১১১২০১,২২১৪৪,৫৫১,১১০) যোগ করলে 

২৮৪ হয় এবং ২৮৪-এর উতৎপাদকগুলি (১১২১৪১৭১, 

১৪২) যোগ করলে ২২০ হয়। আর এক শ্রেণীর 

সংখা হলো-তিভূজ সংখ্যা; এবা ছিল শুভস্থচক। 

এব। গঠিত হতো ১ থেকে পর পর কতকগুলি সংখ্যা 
যোগ করে। এদের প্রথমট] ৩(১+২), পরেরটা 

৬(১+২+৩), তাঁর পরেরটা ১০(১+২+৩+৪)। 

এছাড়া বগ সংখ্যা, পঞ্চভূজ সংখ্যা, যড়তুজ সংখ্যা, 

তারক] সংখ্যা--এমন বহু প্রকার জ্যামিতিক সংখ্যার 

কল্পনা করা হয়েছিল ( ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এসব 

সংখ্যাগুদ্িকে বিশেষ জ্যামিতিক ক্ষেত্রাকারে 

সাজানে। যেত বলে এরূপ নামকরণ কর! হয়েছিল। 

এর পরে সংখ্যা নিয়ে গ্রীকরা আর এক রকম 

মাজিক আবরভ্ত করে; তার নাম জিমেটিয়া। 

গ্রীকরা বমালার সাহাষ্যে সংখ্যা লিখতো৷ এবং 

এথেকেই জিমেটিফার জন্ম হয়। প্রত্যেক শবের 
মধ্যে যে বর্ণ গুণি আছে, তাঁদের প্রতীক সংখ্যাণ্ডণল 

ষোগ করলে যে সংখ্যাটা হতো, সেই সংখ্যাটাকে 

সেই শবের প্রতীক মনে করা হতো । একিলিস 

যে হেক্টরকে পরাজিত করেছিল, তার কারণ 

£01001115 বের সংখ্যাটা হলো ১২৭৬, কিন্ত 
[7০০০০:-£ব সংখ্যাটা হলে! ১২২৫। জিমেদ্রিয়ার 

হচ্ছে ৩৩৫৫০৩৩৬। 

২৮৪ । 



জুন, ১৯৫৯ ] 

প্রভাব ইউরোপের আকাশকে বহুদিন ধরে 

কুয়াসাচ্ছন্ন বরে রেখেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে 

রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্টদের বিবাঁদের 

ফলে ষে সব পুস্তিকার স্থষ্টি হয়েছিল, তাঁর মধ্যেও 

এর ব্যবহার দেখা যায়। পিটার বাঙ্গাস নামে 

একজন বোঁমান ক্যাথলিক প্রমীণ করেছিলেন যে, 

মার্টিন লুখারের নামের সংখ্যা ৬১৬ ছারা “পশ্ড' 

বুঝায়। মার্টিন লুখারের এক শিষ্য ষ্টাইফেল এন্র 

গণিতে রহম্য বাদ ৩৩৩ 

কথ। আগেই বলেছি । এখন৭ আমরা কতকগুল 

মংখ্যাকে বিশেষ শক্তিশালী বলে মনে করি। 

আমাদের চলিত প্রবাদে বলে, “নয় ছয় ভাগ্যে হয? । 

পরীক্ষার বোল নম্বর, লটারির টিকিট ইত্যাির 

শেষ অস্কটা শূন্য হওয়া খুবই খারাপ। দান করতে 

হলে ১০১, ১০০১ টাকা দিতে হয়। জোরালো 

শপথ করতে “তিন সত্যি” করা হয়। পাশ্চাত্য- 

জগৎ এখনও ১৩ সংখ্যাটাকে অমঙ্গল শুক মনে 

ত্রিভুজ সংখ্যা - 
গু 

বর্গ সংখ্যা 
€ 

প্ভূজ সংখ্যা 
ড 

সড়ভূজ সং ত ০ ২৮) 

৪ ৬৯ তারকা সংখ্যা 
০ ০৬৪০ ০১৯৪৪০০ 

কিং ৮8 0 

২৭২ চিত্র 

জবাব দিয়েছেলেন যে, ৬৬৬ সংখ্যাটা পোপ দশম করে। তারা ১৩ জন এক জায়গায় বসবে নী, 

পিও-এর প্রতীক। 
সংখ্যার মধ্যে রহস্তের মিশ্রণের ফলে গ্রীন 

দেশে গণিতশান্ত্রের অগ্রগতি এক সময়ে রুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। প্রীক-গণিতের প্রাণ-শ্রোত একদিন 

কুসংস্কারের শৈবালে রুদ্ধ হয়ে যাবার পর ভারতীয়- 
গণিতের প্রবল প্রাণ-প্রবাহ বু পরে ইউরোপকে 
নবধারার সন্ধান দেয়। ভারতবর্ষ যে সংখ্যা 

সন্ধে সম্পূর্ণ কুসংক্কারমুক্ত ছিল, এমন কথা বলা 
যায় না। হিন্দু-জ্যোতিষের উপর গ্রীক প্রভাবের 

১৩ জন মিলে কোন কাজ করবে না, কমিটির 

মেম্বার ১৩জন হবেনা । এ সম্বন্ধে একট মঙ্গার 

ব্যাপার কিন্তু কিছুদিন আগে হয়ে গেছে। 

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং ও হিলারীর দলে ছিল 
১৩ জন লোক । এমনি করে বারে বারে আমাদের 
কুদংস্কাবে আঘাঁত পড়েছে; কিন্ত এই বিংশ 
শতাবীর পরমাণু যুগেও সাধারণ মানুষ কুলংস্কারের 
হাত থেকে মুক্তি পায় নি। 



মরুভূমি 
প্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

পৃথিবীর বড় ঝড় মরুভূমি অবস্থান লক্ষ্য 

করলে একটা সাদৃঠ চোখে পড়ে টিপুবরেখাত্র 

উত্তরে বা দশ্িণে বিশ থেকে তিরিশ িমী 

অক্ষাংশের মধ্যে এশিয়া, আফিকা এবং আমে: 

রিকার বৃহৎ মকুভুমিগুলি অবস্থিত । 

উল্লেখযোগা যে, ইউবোপই একমা॥ 

হযেধতনে কোন মরুডূমি নেই । ইউরোপের ক্ষ 

আয়তন এবং ভোৌগপিক অবস্টিতিই ২রুশগ্াতার 

কারণ বলে মনে করা হয়। মগঠমিকে সাধারনত; 

ছুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :-- 

১। উষ্ণ মরুদেশীন অঞ্চল-পুথখিশীর ককট 

ও মকরক্রন্তি বেখান্বয়ের নিকট বামুব চাপ 

অধিক । জল ধেমস উচ্চ থেকে নিয়স্থাঁনের 

দিকে প্রবাহিত হম, বাযু9 তেমনি উচ্চ-চাপ 

থেকে নিম্নচাপের দিকে অগ্রনর হয়। কর্কটক্রান্তি 

ও মকরক্রাস্তি রেখাছ্বয়ের নিকট বাসুব চাপ বেশী 

হওয়ায় এ দুই রেখার মধ্যবতী অঞ্চল থেকে বায়ু- 

প্রবাহ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমন করে। ব্যিবরেখার 

দিকে প্রবহমান বাযুন্রোত আয়ন-বায়ু নামে পরিচিত 

এবং মেকুপ্রদেশের দিকে প্রবহমান বাযুআাতের 

নাম গ্রত্যামন বাযু। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রাস্তি 

থেকে বাযুক্রোত উত্তরে «বং দক্ষিণে প্রবাহিত হয়; 

কিন্তু কোন সজল বাযুপ্রঝাহ এখানে সাধারণতঃ 

আসে না। তাই এখানে কোন বৃষ্টিপাত হয় না। 

ক্রমাগত অনাবৃষ্তির ফলে মাটি গুথমে শুষ্ক ও অনুবনর 

হয়ে পড়ে--তাঁরপর ধীরে ধী র মাঁটি ফেটে চৌচির 

হয়ে বালিতে পর্জিণত হয়। তখন দিনে প্রখর 

উত্তাপ, রাত্রিতে গ্রচণ্ড শীত। কারণ বালুকারাশি 

যেমন সধাকরণে অতিক্রত উত্তপ্ত হয়, তেমনি 

সথধাস্তের পর আবার অতিশস্র শীতল হয়ে 

এগ[নে 

মহাদেশ 

পড়ে। শীত এ গ্রীগ্মে তাপমাত্রার পার্থক্যও চরমে 

ওঠে। 

উত্তর আফ্িকর সাহারা] মরুভূমি, পশ্চিম 

এশিঘায় আদব মক্ষভূমি, ভারতবর্ষে থর মক্ততৃমি 

এবং উত্তর আমেরিকায় যেঝ্সিকোর মরুভূমি কর্কট- 

ক্রাপ্তি রেখার নিকট অবস্থিত। অগ্টরেলিয়ার 

মমি আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি ও দক্ষিণ 

আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি মকরক্রান্তি রেখার 

অদূরে রয়েছে । অধিকাংশ মরুভূমিই 
মহাদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। 

কর্কট ব। মকরক্রান্তি রেখার নিকট অবস্থিত 

হলেই যেকোন স্থান মরুভূমিতে পবিণত হবে, এমন 

নিশ্মতা] নেই। আমাদের স্থুজলা, স্থৃফল] বাংল। 

দেশ কর্কটক্রাস্তি রেখার উপর রয়েছে; কিন্তু মৌস্থনী 

বাযুর প্রবাহ এবং হিমালয়ের কল্যাণে এখানে 

বাঁপিপাঁতের অভাব নেই। তাই বাংলা দেশ নদ- 

নদীতে পরিপূর্ণ; তাঁর অরণ্যে ও প্রান্তরে সবুজের 

বিপুল সম!বেশ। কিন্ত পৃথিবীর সর্বত্রই কর্কট বা 

মকরক্রান্তি রেখার নিকট মৌন্ুমী বায়ু প্রবাহিত 
হয় না এবং হিমালয়ের মত বিশাল পর্বতও নেই। 

বিধুবরেধার নিব্টবর্তী উষ্ণ মগ্ডলীয় তৃণভূমির 
উত্তরে বা দশিণে ভ্রাস্তিরেখা ছুটির নিকটবত্তাঁ হলে 

দেখা যাঁয় যে, উক্ত অঞ্চলসমূহ ক্রমশ: বৃক্ষবিরল হে 

উঠেছে; তারপর ছোট ছোট কাঁটাঝোপ এবং 

আরও অগ্রপর হলে বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই 

দেখা যায় না। মক্ভূমিতে গাছ যে একেবারেই 
জন্মে না,তা নয়। এমন গাছ আছে যা অতি 

সামান্য জল পেলেও বেঁচে থাকতে পাবে এবং ষার 

দীর্ঘ শিকড় বালির অনেক নীচে গিয়ে জল ও 

খা সংগ্রহ করে। মরুভূমির প্রথর উত্তাপে উত্ভিদ- 

পিস্তুন্ত 
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দেহের জলীয় অংশ দ্রতগতিতে বাম্পে পরিণত 

হবার সম্ভাবনা । টিকে থাকবার তাগিদে মরু 

অঞ্চলের উদ্ভিদের পাতা জন্মায় না বললেই চলে। 

আর যা-ও জন্মান্ধ তা-ও ঝাউগাছের পাতার মত 

অতি সরু । এ রকম গাছের কাণ্ডে ও অন্ঠান্ত 

সবুক্জ অংশে জল সঞ্চয় করে রাখবার বন্দোবস্ত 

থাকে । ফণীমন্সা এ-জাতীয় গাছ। বৃক্ষ- 

পরিপূর্ণ বাংল। দেশে কয়েক জাতীয় সীঞগাছ 

আগাছা হিদেবে পরিত্যক্ত হানে জন্মায়। তরুশৃন্ত 

মরুভূমিতে ধৃর বালুকীবাশির মধ্যে নান। জ।তীয় 

সীজগাছ স্বাভ'বিকভ.বেই জন্মে থাকে। 

উষ্ণ মরুভূমির প্রান জন্ত হচ্ছে উট । পায়ের 

পাতা চওড়া বলে বালির উপর চলতে উটের 

অন্থবিধ। হয় না। উট পাকস্থলীতে জন সঞ্চম করে 

রাখতে পারে এবং কিছু দিন জলপান না] করেও 

মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে পারে । উটের দুধ ও 

মাংস মরুবাসীর প্রধান খাছ্য। 

অধিকাংশ মরুবাসীই যাধ/বর ও পশুপালক। 
তারা উটের শিঠে চড়ে একছ্ান থেকে অন্ত স্থানে 

থুরে বেড়ায়। মরুভূমিতে তাবু ফেলে বাণ কণে। 

নলকূপ বগিয়ে আমরা যেমন মার নীচের জল 
উপরে এনে ব্যবহার কপি, মরু ডূমিণ বালির তলায়ও 

দেরূপ জল আছে, তবে সাধারণতঃ অনেক নীচে। 

স্থানে স্থানে এই জল ঝর্ণার মত বেরিয়ে আসে। 

ঝর্ণার জলে চারদিকের তৃষ্ণার্ত বালুকারাশির 

পিপাসা |মটে-কিছু বালি জমাটবেধে মাটিতে 

পরিণত হয়। এই মাটিতে খেজুর ও পামগাতীয় 

গাছ জন্মে। এই উর্বর ভূমিই মব্দগ্ান বলে 
পরিচিত। বড় বড় মবগ্ানে লেকের বদতি 
আছে। তার। চাষ ও পশুপালন করে জীবিকা 

নর্বাহ করে। 

মরুভূমিতে দিনে যাতামাত কষ্টকর বলে 

রাত্রিতে চলাফেরা! করতে হয়। প্রাচীন কালে 

মরুবাসীরা রাত্রিতে যাতায়াতের জন্যে আকাশে 

তারার অবস্থিতি দেখে দিক ঠিক করতেো]। মরু- 

মরুভুমি ৩৩৫ 

বাসীর মনে তাই জ্্যোতিষশাস্ববের প্রভাব ছিল 

বেশী। মক্ডুমির দেশ মিশরে অতীত কালে 

এই কারণেই জ্যোতিষশাদের বিশেষ চচ্চা ও 

উন্নতি হয়েছিল । 

২। নাতিশীঠোষ। মঅক্দেশীয় অঞ্চল - উ্ক 

মণ্ডলের বাইরে মার এক শ্রেণীর মরুভূমি দেখা 

যায়। এগুল সাধারণতঃ উচ্চ মালভূমির উপর 

অবথ্িত। এ শ্রেণীর মরুভূমির অস্তর্গত হচ্ছে, মধ্য 

এশিযংর গোৌব ও ইরানের মরু ঠমি, উত্তর আমে- 

বিকার কলরাডে। মক্রভাম)ও দর্ষিণ আমেরিকার 

পাটাগোনিয়ার মরুভূ,ম। তিবতের মালভূমিও 

এসব মরুভ্মিরই সমগোত্রীয় । এদব মরুভূমিতে 

শীতকালে তীব্র শীত- কোন কোন স্থান তুষারপাত 

পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিষুবরেখা থেকে দুরবতীঁ বলে 
এবং গ্রীন্মকালে সামান্ত বৃষ্টি হবার দরুণ উষ্ণতা 

খুব তীব্র হয় না। এজন এদের নাতিশীতোঞ 
মরুভূমি বলে। এ অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়!য় 

গাঙপানা জন্মে না বললেই চলে। অধিবাসীরা 

প্রধানতঃ যাষাবর পশুপালক। 

এস্থলে পৃথিবীর ঝড় ঝড় মর্ভূমিগুলির কিঞ্চিৎ 

পরিচয় দেওয়া হলে । 

১। তিব্বততির মক্ভূমি-তিব্বততির উত্তর- 

পশ্চিম মালভূমি নাতিশীতোষ মরু অঞ্চলের 

অন্তর্গত। হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মধ্যে 

অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম এই মালভূমি । সমুদ্রের 

উপরিতল থেকে এর গড়পড়তা উচ্চতা ১3১০০ 

থেকে ১৭১,০০০ ফুটের মত। উত্তর[ভিমুখী জলবাহী 

মেঘ হি্মালয়ে বাধা পেয়ে সব জল নিঃশেষে 

ভারতে উজার করে দের বলে তিব্বতে বারিপাত 

অতি বিরল। তিব্বতের মরুভূমিতে ঝঞ্চার বড় 

উপদ্রব; কিন্তু ঝড়ের শেষে বাদিবর্ধণ নেই। জলের 

অভাবে তিব্বতের মরুভূমি তাই অত্যন্ত শুফ। 

শুফত1 এবং তুষারপাতের জন্যে তিববতে বৃক্ষা্দ 

জন্মে না-শ্বল্প তৃণের সবুজের আভান দেখা যায়। 

তিব্বতের মরুভূমির আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৬ 
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হাঁজার বর্গমাইল--তিব্নন্তের মোট আম্তন ৪ লক্ষ 

৬৯ হাজার ব্গমাইলের প্রা অধেকি। তিব্দতের 

মোট লোকসংখ্যা প্রায় তিরিশ লক্ষ, কিন্তু মরু- 

ভূমিতে লোকসংখ্যা অতি অল্প বলে অন্থমিত হয়। 

ইয়াক হচ্ছে ভিব্নতের প্রধান জন্ক। মরুবাসী 

যাযাবর তিব্বতীরা ইয়।কের মোম ও চর্দে তৈরী 

তাবুতে বাদ করে। ইয়াকের দুধ তিব্রতীদের 

প্রধান থাগ্ঠ। মাখন-মিঅিত চ1 তিব্বতীদের 

প্রিয় পানীয়। প্রায় ৫০ হাঙ্জার বছর পূর্বে 

পৃথিবীতে একবার তুষার যুগ চলেছিল। তখন 

ভিব্বতে মরুভূমর সঙ হয় এবং তার অনেক পরে 

বাইরে থেকে লোক সেখানে যাঁয়। 

২। গোবি মরুভূমি-_-এশিয়াম় আল্তাই ও 

ইয়ারোনয় পর্বত ছুটির দক্ষিণে এবং আল্তিন 

পর্বতের উত্তরে অবস্থিত এক বিশাল দাতিশীতোঞ্ 

মরুভূমি। 

গোবি মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত অতি অল্প। 

শীতকালে এই মরুতৃণ্ম বরফে আচ্ছাদিত থাকে। 

সে জন্যে এখানে উদ্ভিদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। 

নদীতীবে তৃণ ও সামান্ত ফদল উৎপন্ন হয়। উট, 

ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও ইম্বাক্ক বা চমগী গরু 

এখানকার প্রধান জন্ত। অধিবাস,র| তাদের পশুর 

পাল নিয়ে স্থান থেকে স্থানাস্তরে ঘুরে বেড়ায় 

জীবিকার তাগিদে। 

গোবি মরুভূমির একট] অংশ চীনদেশের উত্তরে 

বিস্তৃত হয়েছে । এর পরিমান প্রীঘু ৩,৩৫)০০৪ 

কিলোমিটার বা ১,২৯১৩৪৪ বর্গমাইল। সমগ্র 

চীনের এগারো ভাগের এক ভাগ হচ্ছে মরুময় গীত 

ড্রাগনের এলাকা । তা ছাড়া বালিঝড় মরুভূমির 

নিকটবর্ত আরও প্রায় ৩১ হাঁজার বর্গমীইলব্যাপী 
কৃষিভূমির উপর দিয়ে মৃত্যুর বার্তা বহন করে নিয়ে 

যাঁয় এবং প্রায় ৪ কোটি জীবজন্তর প্রাণ ছুব্ষহ করে 

তোলে। ক্রমশঃ এগিয়ে-আসা বালির আক্রমণে 

শিল্প-কারখানা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থ! পর্বস্ত অচল 

ছয়ে পড়বার উপক্রম হয়। গ্রীষ্মের মধযাহ্ে উত্তপ্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

বালুকাভূমির তাপাঙ্ক ৩১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ 

প্রায় ৮৮" ফারেনহাইটের মত হয়। শীতকালের 

গভীর রাত্রিতে ঠিম্শীতল মরুভূমির তাপমাত্রা 

শূন্য ডিগ্রর নীচে ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্বস্ত নেমে 
ষায়। তখন ধৃপর বালির উপর সাদ। বরফের আস্তরণ 

পড়ে। 

৩। সাহার! মরুভূুমি-উত্তর আফিকান্ 

অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভ্ূমি। আয়তন 

৩৫ লক্ষ বগমাইল--নমগ্র ভারতবর্ষের দ্বিগুণ। 

এটি একটি অনুচ্চ মাঁলভূমি-_-কোথা ও শিলাগঠিত, 

কোথা৪ বা বালুকামগ্ডিত। উত্তর ও পশ্চিণাংশ 

অপেক্ষাকৃত নীচু। মকুভুমির উচ্চতা কোথাও 

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ ফুট নীচে, আবার কোথাও 

বা ১১,২০১ ফুটের উপর (তিবেত সি অঞ্চলে )। 

সাহারা মরুভূমির স্থানে স্থানে কিছু জল আছে। 

এ জলে লবণের ভাগ খুব বেশী। জলের চারদিকে 

মরগ্যান গড়ে উঠেছে। মর্গ্ভানে খেজুর গাছ 
বেশী হলেও জলদেচের সাহাযো যব, ভুট্র! ও কদলীর 

চাঁন হয়ে থাকে । যাযাবর অরধিবাশীরা মেষ, 

ছাগল ও উট পালন করে” জীবিকা নর্বাহ করে। 

সাহার] মরুভূমির অধিকাংশই ফ্রান্সের অধিকারে -- 
স্পেন; ইটাশী এবং গ্রেট বুটেনেরও উপনিবেশ 

রয়েছে। উত্তর সাহারার কিছু কিছু স্থান রেল- 

পথের দ্বারা ভূমধ্যঘ[গরের উপকূলবর্তী নগরগুলির 
সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছে । পশ্চিম সাহারার নাইজার নদীর 

তীরে অবস্থিত টিশ্বাক্ট, মকুদ্ভানের পহর। 

৪। কালাহারি অমরুউুমি-__ দক্ষিণ-পশ্চিম 

আফ্রিকায় এই উষ্ণ মরুভূমি অবঙহ্িত। এর উত্তরে 

নগামী হুদ, দক্ষিণে অরেঞ্জ নদী। এর আয়তন 

প্রায় এক লক্ষ বিশ হাঞ্জার মাইল। এর দক্ষিণ 

অঞ্চলে মলৌসো এবং কুরম্যান নদীছয়ের শুষ্ক 

খাত অতীত জলধারার স্মৃতি বহন করছে। এর 

গড়পড়তা উচ্চতা ফুট। বুশম্যানরা 

এখানকার অধিবাপী। এখানে গাছপালা! বলতে 

ঘান ও ঘন ঝোপ মাত্র--তা-ও উত্তর ও পশ্চিম 
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অঞ্চলেই দেখা ষায়। মাত্র ১১০ বছর পূর্বে ১৮৪৯ 
খৃষ্টান্্ে ডেভিড লিভিংষ্টোন এবং উইলিয়াম 

অস্৪য়েল এই মরুভূমি প্রথম অতিক্রম করেন এবং 
তারপর এর কথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হয়ে 

পড়ে। 

৫। আরব মরুঠৃুমি-আফ্িকার স্ুবিশ!ল 

সাহারা মরুভূমি এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার 

বিস্তীর্ণ আরব মরুভূমির মধ্যে ব্যবধান রচনা! করছে 

লোহিত সাগরের সংকীর্ণ জলধারা । এই অপরিদর 

বিভেদ রেখাকে নিশ্চিহ করে দিতে বালুকা-ঝড়ের 
আক্রমণের বিরাম নেই। এই মরুভূমির আয়তন 

প্রায় রশ লক্ষ বর্গমাইল-- লোকসংখ্যা মাত্র এক 
কোটির মত। এখানকার আবহাওয়া অতিশয় 

শুষ্ক ও উজ । এজন্যে কোন ফনল বা গাছপালা 

জন্মাতে পারে না। স্থানে স্থানে কণ্টকিত তৃণ 

দেখা যায়। এই কাটা ঘা উটের খাছ্য। পারস্য 

উপসাগরের তীরবতী ওঘাঁন উপকূলে ও লোহিত 
সাগর সংলগ্র ইমেন উপকূলে সামান্য বুষ্টপাত 
হবার দরুণ লোকবঘতি আছে । এখানে গম, ষব, 

ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। আরবের খেছুর 

ও মোকা কফির সুনাম সার! দ্বনিয়ায় পরিব্যাপ্ত। 

আরবদেশের ঘোড়ার খুব খ্যাতি আছে। ঘোড়া, 

গাধা, উট, ভেড়া ও ছাগল আরবীয়দের গৃহপালিত 

জন্তু । 

আরবগণ সেমেটিক জাতীয় মুপলমান। এরা 

বলিষ্টকাঁয় এবং ম্বাধীনতাপ্রিয়। মক্ভূমির যাযাবর 

অধিবাসীর] বেছুইন নামে পরিচিত। বেছুইনরা 

পশুপালসহ নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। উট হচ্ছে 

তাদের প্রধান বাহন। মদিনা থেকে দামস্কান 

আরবের একমাত্র রেলপথ । 

৬। ইরানের. মরুভূমি-_ইরাঁন বা পারস্তের 

অধিকাংশই এই অঞ্চলের অন্ততুক্ত। এখানে 

গ্রীষ্মকালে দুংসহ উষ্ণতা, শীতকালে স্থতীব্র শৈত্য । 

শীতকালে অতি অল্প বৃষ্টিপাতে মরুভূমি কিঞ্চিৎ 
পিক হয়। ইরান মরুভূমির মধ্যভাগে লবণাক্ত 
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হৃদ ও জ্বলীভূমি রয়েছে । এর কারণ হলো, ইরানের 

্ৃত্র ক্ষুদ্র নদীগ্ুপি সমুদ্র থেকে লবণাক্ত জল বহন 

করে দ্রেশের ডিতবে নিয়ে আসে। অধিবাপীর। 

মরদ্যানেই বাদ করে। এ সব মবরুগ্যানে তুলা, 
তামাক, আফিং ও ভূমধ্যদাগগীয় ফলের চাষ হয়। 

পাবত্য অঞ্চলে পশুপালন প্রচলিত আছে। 

৭। পশ্চিম অষ্টেলিয়ার মরুভূমি -_-এই মরু- 

ভূমির আয়তন সমগ্র মহাদেশের অধেকেরও 

বেশী। গড়পড়তা উচ্চতা ৩০* থেকে ১৫০০ ফুট 

_ স্থানে স্থানে এই উচ্চতা ৩*** ফুটেরও বেশী। 

মরুভূমিতে লবণাক্ত জলের হর্ন আছে। বৃহৎ 

বালুকাময় মরুভূ্ম এবং ভিক্টোরিয়া মরুভূমি এই 

মকুপূর্ণ মীলভূমির অংশভুক্ত। পৃঝদিকে এই মালভূমি 
ঢালু হনে সমভূমিতে মিশে গেছে। দক্ষিণর্দিকে 

এই মালভূমি হুসারবোর সমভূমির সঙ্গে একত্রিত 

হয়েছে । মালভূমির মধ্যভাগে ও পশ্চিমাংশে 

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও অনতি-উচ্চ পরত আছে। 

ম্যাকডোনেল এবং ম্যাসগ্রেভ পরবতদ্বয় বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

৮। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকাম। মরুভূমি-- 

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাজ্যের এণ্টোফাগাস্তা 

এবং আটাকাঁমা প্রদেশ ছুটি জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগবীয় 
উপকূল ভাগে এই আটাকাম! মরুত্মি। আন্দিজ 
পর্বতমালার পশ্চিম পার্খে অবস্থিত হওয়ার 

দরুণ এই মরুভূণ্মিতে বৃষ্টিপাত অতি নগণ্য। এ 

মরুভূমি অতিশয় অন্ুর্বর এবং এর মধো 

বোরাক্স ও লবণাক্ত জলের হদ আছে--তাছাড়া 

রয়েছে প্রচুর শাইট্রেট। অনেক বছর ধরে 
পৃথিবীতে নাইট্রেট সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে 

এ মরুভূমি গণ্য হয়ে আসছে। 

৯। উত্তর আমেরিকার মরুভূমি-মেক্সিকোতে 

মরুভূমি আছে। তা ছাড়া মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 

পশ্চিম অঞ্চলে এরিজোনা, ক্যালিফোণিয়া ও সংলগ্ন 

প্রদেশগুলিতে মরুভূমি বিস্তৃত রয়েছে। এ 

সব মরুভূমিতে অনেক পাহাড় আছে। দিনের 
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তাপে পাথর উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, রাত্রির শীতে 

হয় শীতল ও সম্্চিত। দ্রুত প্রসারণ ও সক্ষোচনের 

ফলে পাথরে ফাউল ধরে । ফাঁটলধর| পাহাড় ধীরে 

ধীরে চৌচির হয়ে মরুভূমির বালুকার পরিমাণ বৃদ্ধ 
করে। এই মরুভূমিতে লবণাক্ত হন, মনূগ্যানি এবং 

তৃণগুল্স ও ক্যাকঈটানঙ্গাতীয় গ'ছ আছে। 

প্রকার পশুপাখী৪ দেখা যাঁয়। 

১০। ভারতবর্ষের থর মরুভূমি--উত্তর পশ্চিম 

ভারতে অবস্থিত বালুকাময় থর মরুভূমির সীমারেখা 

পূর্বে আরা-ল্লী পরৰ্তমালা, পশ্চিমে পিদ্ধুনদ, উত্তরে 
শতরুনদ এবং দক্ষিণে আরব সাগর ছ্বারা ঠিহিত। 

এই মরুভূমি দৈর্ঘ্যে পাঁচ শ' মাইল, আয়তনে 

এক লক্ষ বগমাইলের৪ অধিক। সমৃদ্র-পৃষ্ট থেকে 

এর গড়পড়তা উচ্চতা ২৫* থেকে ৭৫* ফুটের 

মত। সবেচ্চ স্থান এক হাজার ফুট টচ। এখানে 
বাঁধষিক বারিপাত ১৫ ইঞ্ধের৪ কম-কাছেই এ 

স্থান প্রারই শুক্ষ। এখানে তাপমাত| সর্ববই খুব 

বেশী। শি্ধু প্রদেশের জেকোবাবাদ পৃথিবীর 

একটি উষ্ণতম স্থান। এখানে গ্রীম্মেতর তাপাঙ্ক 
১২৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পধন্ত উঠে থাকে। 

থর ম্ক্ুতূমি পাকিস্তানের পূর পিদ্ধুপ্রদেশের 

ভাওয়ালপুর রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত--ভারতবর্ষে এর 

বিস্তার রাজপুতানার বিকানীর, যোধপুর এবং 

জয়পুরে। 

মরুজয়ের চেষ্ট/--অতি আধুনিক কালের পূর্বেও 

মানুষ কৃষিকার্ধে এক অব্তিলোভী স্বার্থপরের 

ভূমিকা গ্রহণ করে এমেছে। জমি থেকে যে কোন 

উপারে হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেশী ফলল 

পাবার লোভে জমির উর্বরা শত্তিকে তার! ধ্বংস 

করে ফেলেছে । মালষের এই অতিলোভের ফলে 

অরণ্য লোপ পেয়েছে, জমাট মাটি আল্গা হঞ্জে 

গেছে এবং সেই আল্গা মাটিতে হয়েছে সর্বগ্রানী 
বন্যার আক্রমণ_ শ্যামল মাটির রং বালির ধূগরতায় 
রূপাস্তরিত হয়েছে। ভারত, চীন, মধ্য এশিয়া, 

উত্তর আফ্রিকীয় মানুষের এই অবিষুশ্যকানিতার 

কয়েক 
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স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। একদা পিন্ধুনদ্দের তীরে 

মানবনভাযতাৰ বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল--মাজ 

সেখানে উষ্চভার রাঙজগত্ব। প্রাচীনকালে রোমান 

সানাজ্যের খাগ্ভ সংগৃহীত হতো উত্তর আফ্রকার 

শশ্য-ভাগ্ার থেকে-সেই শশ্ত-ভাগডারে আজ 

রিক্ততার ছবি। জমির উপর এই মানবিক 

আক্রমণ সব মহাদেশে চিছ্কিত হয়ে আছে। 

প্রাকৃতিক কারণে কোথাও-যেমন ইউরোপে, এর 

ফল মরুভূমিতে প্রকাশ পায় নি, কোথাও আবার 

প্রঞ্ণৃতি মানুষের সঙ্গে সহায়তা করেছে মরুভূমির 
বিশ্তারে। বাইরে থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সভ্য 

জাতিরা গিয়ে এমনি লোভের তাড়নায় কৃষি- 

ভূমির সর্বনাশ করেছে। স্বার্থের তাড়নায় মানুষের 

দৃষ্টি ছিল অতি মঙ্বীর্ণ; তারা ভাবতেও পারে নি 
যে, কত বড় বিপদ্দের মুখে ভবিষ্াৎ মানব-সমাজকে 

এগিয়ে দিচ্ছে! আজ পৃথিবীর লোকপংখ্য। অতি. 

দ্রতহারে বধিত হচ্ছে; কিন্ত এত লোকের খাবার 

জোগাবার মত কৃষিভূমি কোথায়? আজকে তাই 

কথা উঠেছে, জমি বাড়াবার এবং সংরক্ষণেরও। 

জাঁমর পরিমাণ বৃদ্ধি করবার সমস্যায় মানুষের দৃষ্টি 

পড়েছে মরুভূমির উপর। 

১। চীন দেশ--১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্জোলিয়ায় 

এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের গোবি মরু ভূমিতে বৃক্ষ- 
বোপণের কাঁজ সরু হয়। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫১৪০০ 

বর্গমাইল স্থান জুড়ে গাছ লাগানো হয়েছে। 

১২,৭০০ বর্গমাইল জায়গায় তৃণ-গুল্মের আবাদ 

হয়েছে। মরুঝড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার 

জন্যে প্রায় পনেরে! হাজার মাইল দীর্ঘ প্রাচীর 

নিমিত হয়েছে। প্রায় ২৪৫ বর্গমাইল স্থানে 

জলসেচের বন্দোবস্তও সমাপ্ত। 

১৯৫৮ থুষ্টাব্বে উত্তর-পশ্চিম চনে প্রায় 
এক হাজার মাইল দীর্ঘ এক প্রাচীরের নির্মাণকার্ধ 
শেষ হয়েছে। এর নামকরণ হয়েছে চীনের “বিকাট 

সবুজ প্রাচীর । চীনের কাংস্থ প্রদেশের পশ্চিম 

সীমাস্ত থেকে সুরু হয়ে ইতিহাস-গ্রপিদ্ধ মহা 
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প্রাচীরের সমান্তরালে চলে গেছে এই সবুক্ত প্রাচীর । 

বামুঝপ্রার গতিবেগ মন্থর করবার জন্যে এ রকম 

প্রাচীরের উপযোগিতা খুব বেশ। ঘণ্টায় ৩৮ 

মাইল বেগবান বায়ুপ্রবাহকে মাত্র ১৫.৫ মাইল 

বেগে মন্দীভূত করবার কাজ সফল হয়েছে । ১১৫৮ 

থৃষ্টাব্বের বসস্তকালে কাংস্থ এলাকান্ন প্রায় ৭ লক্ষ 

লোক কাজ করেছে। 

১৯৫৯ থৃষ্টাব্খে গোবি মরুভূমিতে বন, মরগ্যান 
পশু-চারণভূমি স্যষ্টি করবার এক বিরাট আয়োজন 

হয়েছে চীনে । এত বড় পরিকল্পনা চীনে আর 

কখনও হয় নি। 

প্রায় ৪৪ হাঁজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে 

ছোট বড় গাছ, ঝোপঝাড, ঘাসের আবরণ রচন। 

এবং জলসেচের উদ্দেশ্যে খাল খননের জন্যে উট, 

ঘোঁড় এমেছে অনেক-্লক্ষ লক্ষ কষকের আগমনে 

মুখর হয়ে উঠছে মরুভূমির শত শতাব্দীর স্তকৃত|। 
শতাধিক হাল্ক] উড়োজাহাঙ্গে করে প্রায় একশ' 
ফুট উচু থেকে মরুভূমিতে বীজ ছড়াবার বন্দোবস্ত 

হয়েছে। চীনদেশেরই ঠতরী “4১০-[০, বিমানে 
এ কাক্জ করা হবে। 

জলমেচের জন্যে কূপ খনন করা হবে এবং 

ভূগর্ভস্থ জল বের করে খাল কাটা হবে। খালের 

জল যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যাঁয়_নে জন্যে 

ছোট ছোট হুড়ি খালের উপর ছড়াবার বন্দোবস্ত 

ইচ্ছে। 

গোবি মরুভূমির ঘে অংশ চীনদেশে বিস্তৃত 

হয়েছে, তাকে মাত্র সাত বছরের মধ্যে উর্বর, 

বুক্ষশোভিত অঞ্চলে পরিণত করবার বন্ষ্ঠ পরি- 

কল্পন! গ্রহণ করেছে চীনদেশ। 

২। ইন্্রায়েল-_-মারব মরুভূমির স্থানীয় 

অঞ্চলকে কৃষিভূমিতে পরিণত করবার কাজ 

ইস্রায়েলের বীরদেবা গব্ষণ। মন্দিরে অনেকটা 
এগিয়ে গেছে । এখানকার কাঙ্গ তিনটি ধারায় 

অগ্রপর হচ্ছে ; যথা 

(ক) মকু অঞ্চলের প্রমোক্নীয় উদ্ভিদ আবিফার 

মরুভূমি ৩৩৪ 

করা-_মরুভূমিতে কষিকাঁধ, আবহাওয়া, জলবিদ্ঠা 

এবং মৃত্তিকাক্ষম স্থদ্ধে অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই 

সংগৃহীত হথ্সেছে। এ কাজে মাফিন দেশের বৃক্ষ- 
বিদ্টা কেন্দ্রের সহযৌগিতা রয়েছে । মাকিন বৃক্ষ- 

বিষ্কা৷ কেন্দ্রটি মাকিন মুলু্ক, মেঝ্িকো, অগ্্রেলিয়া 
এবং উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার মরু অঞ্চলে অন্থরূপ 

তথ্য সংগ্রহ করছে। অষ্টেলিয়ার মরু অঞ্চলের 

স্থানে স্থানে গরু-ভেড়ার উপষোগী তৃণ ও গুল্ম 

জন্মায়। বীরসেবার আশেপাশে এ ধরণের পশু- 

চারণ অঞ্চল কৃষ্টি করবার চেষ্টা চ্ছে। মাকিন 

দেশের এরিজোনার মরু অঞ্চলের লবণাক্ত নদী- 

উপত্যকায় লবণ রোধক একপ্রকার খেজুর গাছ 

দেখতে পাওয়া যায়। এ-রকম খেজুর গাছ 

ইন্্য়েলে জন্ম।বার চেষ্টা চলছে। 

(খ) শৌরশক্তির প্রয়োগ --সৌরশক্তির সাহ।য্ে 
মরু অঞ্চলস্থিত শিল্প-কাঁরখানার জন্যে জলীয় বাষ্প 
উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৫৯ খুষ্টাব্দের গ্রীক্ষ- 

কালেই দিনে এক টন বাষ্প উৎপাদনের উপযোগী 

একটি মৌর-কারথান। স্থাপিত হবে। এই বাশ্প 

বিভিন্ন বন্্ধৌতাগার (লগ্ডী), রানায়নিক 

কারখানা এবং শিল্লোছ্যোগে সরবরাহ করা হবে। 

(গ) পানীয় জল উতপাদন--বালির নীচে যে 

লবণ।ক্ত জল রয়েছে তাকে লবণমুক্ত পানীয় জলে 

পরিণত করবার জন্যে একটি গব্যেণ।গার ৪ একটি 

পাইলট প্র্যাণ্ট প্রায় প্রস্তুতির মুখে। 
বীরলেবা গব্ষেণা কেন্দ্রটি ইউনেক্কো থেকে 

অর্থ ও কারিগরী সাহ।য্য পেয়ে থাকে। 

৩। ফ্রান্স-+পৌরশক্তি-চালিত গরম জগ 

উৎপাঁদনের হিটার সাহারা মক্চভৃষিতে আঙ্গ হাতে 

হাতে দেখা যাচ্ছে । ফরাপীরা লবণাক্ত জল ফুটিয়ে 

পানীয় জলে পরিণত করবার জন্যে সৌরশক্তি 

প্রয়োগের বিশেষ চেষ্টা করছে। 

৪। সোভিয়েট বাশিয়া_জন্সংখ্যার তুলনা 
ভূমির আত্মতন রশিকায় যথেষ্ট হওয়ায় মরুভূমি 

জয় করবার তেমন জোরদার চে] চলছে না-. 
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অন্ততঃ শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্যান্ত ক্ষেত্রে যে কম 

চলছে। ত্ববে অনগ্রপর দেশের তুঙ্গনায় রাশিয়ার 

প্রয়াল আন্ক বুহহর। বৃক্ষরোপণ, পশু-চাদ৭ 

তৃূমি স্ষ্টি করা, খাল কেটে জল সেচের বন্দোবন্ত 

করবার ব্যবস্থা গুচুর পরিমাণে করা হচ্ছে মোভিয়েট 

দেশে । 

উর অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যাপারে 

সোভিয়েট গবেম গণ বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন । 

সৌরশক্তির সাহা/ঘা এ কাঞ্জটা সহজেই করা যাবে 

বলে আশা করা যার। দুট|। তিতিন্র ধাতুর 

মংধোগ-কেন্তরটি যখন উত্তপ্ন করা হয় তখন সেই 

উষ্ণতার দরুণ দাতুদ্ধয়ের মধো বিছ্বাৎ প্রবাহিত 
ইয়। একে বল যা তাপ-বিদ্াৎ। ভাসথেণ্ে 

অধ্যাপক বমেন গবেষণাগারে সোভিজ্টে পিজ্ঞানীরা 

৬২ ফুট ব্যাসের একটি অধিবৃত্ত (11770110) 

আয়নার সাহায্ে বিশেষভাবে প্রস্থত ধাতুছ্টিকে 
উত্তপ্ত করেন। উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ 

ছিল ৪০ ওয়াট। কুপ থেকে জল তুলে ক্ষেতের 

থালে জল সরবরাহ করবার জগ্তে একদল চাষীর 

যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তা এই মৌরশক্ির 

দ্বার! মেটানে] চলে । 

অধা।পক বমের আশ] আরও বেশী। তিনি 

মনে করেন, মৌরশক্তি-চালিত অনেক বৃহৎ বিছ্যুৎ- 
উৎপাদন কেন্জ্র স্থাপত করা সম্ভব এবং এ অব 

বিছ্যাৎকেন্্রের সাহায্যে মরুভূমিতে মরগান সৃষ্টি 

ছুরূহ ব্যাপার নয়। তাঁসখেণ্ডে একূপ একটি বিছ্যুৎ- 

উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় নি'মত হয়ে গেছে। আহ্ু- 

মানিক পাচ একর পরিমাণ আয়তক্ষেত্রের দর্পণ 

এখানে ব্যবহত হয়েছে। ১২০০ কিলোওয়াট 

বিছ্যুৎ উত্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

অধ্যাপক বম উপরিউক্ত বিছ্যুৎউৎপাদনের 

পরিকল্পনা করেছিলেন আর্মেনিয়ার রাজধানী 

এরিভানের নিকটবতী উপত্যকায় ব্যবহারের জন্যে । 

এই উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ জঙ্গাভূমি, এক 

ততীয়াংএ শুষ্ক ও উধর ভূমি এবং অবশিষ্ট 

কৃষিক্ষেত্র। জলাভূমির জল পিষাশনে, শুদ্ভূমিতে 

জলসেচনে এবং কৃষি অঞ্চলে বিছা সরবরাহের 

উদ্দেশ্যে এই মসৌরশক্তি-চালিত বিছ্যুতৎ-কেন্দ্রটি 

পরিকমিত হয়েছিল। 

৫। ভারতবর্ষ--থর মরুহমিকে শম্ত-শ্যামল 

কৃষি অঞ্চলে পধ্ণিত করবার প্রয়াম চলছে ভারতে । 

দিনের পর দিন এই মরুভূমি তাঁর করাল বাহু 
বিশ্তীর করে চলেছিল, এমন কি আর কয়েক 

বছর পর ভারতবর্ষের রাঁজধাণী নয়াদিললীর পর্যন্ত 

এই মরুভূমির কবলে পতিত হবার আশঙ্কা ছিল। 

আঙ্ধ সে আশঙ্কা অনেকটা হ্রান পেয়েছে । বাজ- 

স্থানের স্থুরতগড়ে তিরিশ হাজার একর পরিমাণ 

মঞ্চভূমি যন্ত্র ও মাজুষের সহায়তায় আজ কষিভূমিতে 

পরিণত হয়েছে । সতেরো হাজার একর জমিতে 

আজ ফদলের মৌনালী হাপি ঝল্মল করছে। 

ভাথব-নাঙলের জলের অপেক্ষায় রয়েছে বাকী 

তেরো হাজার একর জমি। ভারত ও রাশিয়ার 

এক্যবদ্ধ ঠেগ্রায় আজ থর মক্ুভূমি ক্রমশ: 

শীয়মান। 

রাঁজস্থানের হনুমাঁনগড়ের নিকট পৃথিবীর বৃহত্তম 

খাল খননের কাজ সুরু তয়ে গেছে। খালের ধারে 

ধারে বাবার জন্তে ইট তৈরীও আরম্ত হয়ে গেছে। 

আঁশ করা যাচ্ছে, এ খালের সাহায্যে রাজস্থানের 

মরুভূমি আমাদের বিশ লক্ষ টন গম, তুলা ও ডাল 

সরবরাহ করতে পারবে। 



শিশ্পে ধাতুর ব্যবহার 
স্রীক্ষিতীশ$জ্দ্র সেন 

যদিও র্সাঁ়নবিদের] প্রাষ্টক, আন্টি হায়োটিক 

প্রভৃতির ন্যায় অভিনব আশ্চর্যজনক পদার্থপমূহ 

আবিষ্কীর করেছেন, তথাপি তারা পুরনো ভ্রব্য- 

সম্ভারের গুণাবলীর অধিকতর উন্নতি বিধান করে 

আরও সাফল্যজনকভাবে সেগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে 

প্রয়োগ করবার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নন। এরূপ এক 

শ্রেণীর দ্রব্য হলো বিবিধ রকমের ধাতু । শিল্পের 
আবশ্যকতা অনুনাবে লোহা প্রভৃতি কয়ে?টি 

সাধারণ ধাতুর গুণাবলীর অনেক উন্নঠসাঁধন করা 
হয়েছে । অপর পক্ষে, পূর্বে কেবলমাত্র গব্ষেণাগ'দ্রে 

কৌতুহল নিবৃত্ত করতো, এরূপ কয়েকটি দুর্লভ ধাতু 

আবশ্যকীয় কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। শানাপ্রকার 

ইম্পাত তৈরী হচ্ছে, তাদের ক্ষয় ও মগ্চি 

প্রতিরোধ, কাঠিন্য, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণান্ুপারে। 
ম্যাঙ্গানিজ কিংবা নিকেলের খাদ মিশিয়ে ইম্পাতের 

কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অনেক বেড়ে গেছে। শতকরা 
প্রায় তের ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাতের দ্রব্যের 
উপর যত কাজ করা যাবে ততই তার কাঠিন্ত বেড়ে 

যাবে। ইম্পাতকে শক্ত করা ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের 

আর একটি বিশেষ গুণ হলো, তৈরীর সময় গলিত 

ইস্পাত থেকে অক্সিজেন ও গন্ধকের ময়লা শোষণ 
করে নেওয়া। . রেল ও বাড়ীঘর নির্মাণের 

কাজে ম্যাঙ্গানিজ-ইম্পাত ব্যবন্ৃত হয়। নিকেল 

প্রয়োগ করেও ম্যাঙ্গানিজের ন্ায় প্রায় একই 

প্রকারের গুণাবলী ইম্পাতের মধ্যে প্রকাশ পায়। 

নিকেল-ইন্পাত ব্যবহৃত হম যুদ্ধের ট্যাঙ্ক ও টীম! 

প্রভৃতি তৈরী করতে । 

বর্তমান মোটর গাড়ীর যুগে ক্রোম-ইম্পাতের 
খুবই প্রচলন হয়েছে। কয়লা-চু্লীর পরিবর্তে অত্যুচ্চ 
তাঁপ-উৎ্পাদক বৈছ্/তিক চুললীর আবিষ্কার হওয়াতে 

এ ছুটি ধাতুকে তরল করে ক্রোম-ইম্পাত করা খুব 
হবিধাজনক। ইম্পাতে শতকর! প্রায় পয়ত্রিশ 

ভাগ পর্যন্ত ক্রোমিঘ়্াম যোগ করেে ধাতু উৎপন্ন 
হয়, সেটি হয় নিষঘ্ধলঙ্ক ও উজ্জ্বল। তাপ, মরিচা 

ও ক্ষয় প্রতিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি উতৎকৃঃ গুণ 

থাকতে এ পিষ্কলস্ক ধাতুটি অনেক প্রকার কাজেই 
লাগানো হয়। দ্রতগামী রেলগাড়ী নির্মাণে 

এ ধাঁতুটি খুবই বাবহৃত হচ্ছে। সহজে পরিষ্কার 

করা যায় বলে গৃহস্থালী, হাসপাতাল এবং সাধারণ 

তভোঁজনালয়ের নাশীপ্রকার উপকরণ তৈরীর জন্তে এ 

ধাঁতুটি জনপ্রিয্নত1 অর্জন করেছে । মোটর গাঁড়ীর 
বাম্পার ও অগ্থান্ত আলঙ্কারিক অংশে ক্রোমের 

পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয় আবহাওয়ার আক্রমণ 

থেকে রক্ষা ও সুদৃশ্য করবার জন্যে । 

টাংষ্রেন,। মপিবভডিনাম ও ভ্যানাডিয়া 

নিদিষ্ট পঞ্জিমাণে যৌগ করলে ইন্পাতে কয়েকটি 

বাঞ্চনীয় গুণের প্রকাশ পায়। সব ধাতুর মধ্যে 
টাংষ্টেনের গলনাঙ্কই সর্বাধিক-৬১০০* ডিগ্রী 

ফারেনহাইট । এই জন্যে এটি বিজলী বাতির ফিলা- 

মেট তৈরীর আদর্শ ধাতু । তাপ-সহনক্ষম ধাতু 
হিসাবে জেট ইঞ্চিন প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই এর 
ব্যবহার আছে। টাংষ্টেন-ইম্পাত খুব শক্ত । কাজেই 

ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কঠিন ধাতু কাটবার যন্ত্রে 
মুখের দিকে টাংষ্টেন-ইম্পাত থাকে । টাংষ্টেন- 

কারবাইভ হীরকের ন্যায় কঠিন। এই ধাতু দিনে 
তেলের কুপ খননের যন্ত্র তৈরী হয়। টাংষ্টেন এবং 

ক্রোমিয়ামের ন্যায় মলিবডিনামও ইম্পাতের কাঠিন্ত 
ও ওজ্জল্য ঝাঁড়ায়। ভ্যানাডিয়ামের প্রধান গুণ 

হলো ইম্পাতকে শক্ত করা। 

বর্তমানে একদিকে প্রচলিত ধাতুসমূকের সমন 



৩৪২ 

আবিষ্কৃত হচ্ছে বহুগুণপম্পন্ন সঙ্কর ধাতুসমৃহ, 
আবার অন্য দিকে কয়েক বছর পূর্বের 

অব্যবহৃত ধাতু গুলিকেই ব্যনহা রক ক্ষেত্রে নিরাগ 
করা হচ্ছে। শেষোক্ত শ্রেণীর দাতু হো 

টিট(নিয়াম, জার্মেণিয়াম, লিখিয়াম ৪ জি্বা- 

নিয়াম। ম্যাগ্রেদিয়াম ও আলুমিনি-ামের ও 
অনেক উচতি করা হয়েছে । তাদের ব্যবহারের 

সীম]! বাড়ানো হয়ছে । পারমাণবিক 

এবোপ্রেন এ ইলেকট্রনিকস্-এর জন্যে শিল্পে হাল্ক। 

ধাতৃনমূহেরও উন্নতি করা! আবহাক হয়েছে। 

টিটানিয়ামের গুণ হলো--এটি হাল্কা, উচ্চতাপে 

আযালুমিনিয়ামের চেয়েও কাঁঠিন্ত বেশী রঙ্জার রাখে 
এবং প্রাাটিনামের হায় ক্ষয-্তিবোপক | উচ্চ 

তাপ-উৎ্পাদক জেট ইঞ্জিনে ব্যবহারোপযোগা। 

রঞঙন-শিল্লে সীনার পরিবর্তে টিটাশিয়াম ডাই- 

অক্সাইডের ব্যবহার অধিকতর বাঞ্চনীয় । টিটানিয়াম 

অন্তান্ত দ্রব্ের সঙ্গে সহদেই মিলিত হর বলে 

ইস্পাত-শিল্লে শোধক হিসীবে এটি অত্)।বস্তক | 
জার্মেনিঘাম খুব লু এবং যথেষ্ট বিশুঘী অবস্থা 

পাওয়া] যায়। এই জন্তে ইলেকটনক শিল্পের পক্ষে 

বিশেষ মুল্যবান। সম্প্রতি ভ্যাবুয়াম টিউবের 

পরিবর্তে উ্র/ানজিষ্টর ব্যবহৃত ইচ্ছে। 

জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। আর একটি 

উল্লেখযোগ্য দ্রবা হলো পিলিকন, য| ধাতু না হয়েও 

ধাতু-বিষ্তায় ষথেই গুরুত্ব অর্জন করেছে। এটির 
প্রথম সঙ্কর ধাতু হলো ফেরোসিকিলন। ইম্পাত 
তৈরীতে পিলিকন গ্যাপীয় ও অক্সমাইডের মফ্চল! 

শোধণ করে নেয়। সিলিকন প্রয়োগ করলে 
ইম্পাতে অপাধারণ চৌদ্ক ও বৈহ্যতিক বিশেষত 
উৎপন্ন হয়। এজাতীয় ইম্পাত সাধারণতঃ ব্যবস্ৃত 
হয়--তড়িৎ-চুম্বক, বিদু।ৎ-উত্পাদক যন্্ এবং আরও 

অনেক বৈছু)তিক উপকরণে। 

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার হওয়াতে জির্কো- 

নিয়াম গ্রপিদ্ধি লাভ বরেছে। ধাতুটি যথেষ্ট 
ভাপ ও ক্ষয-প্রতিরোধক হওয়াতে এই ধাতুর তৈরী 

শর্তি, 

তাতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ) 

দণ্ড দিযে পারমাণবিক চুললীর বিভাজন প্রঞ্িয়া 
ইচ্ছানুবূপ পিয়স্থণ করা যায়। পারমাণবিক শক্তির 

রঙ্গতশুভ্র সোডিয়াম ধাতুর উপকারিতা 

গেছে। পারমাণঠিক চুল্লীতে উদ্ভৃত প্রচণ্ড 
তাপ তন্নল সোডিদামে শোষণ করানো হয়। 

তৎপর উত্তপূ মোডিস্াম অন্য ত্র বয়লারে পরিচালন! 

করে জল গম করা হয়, বাস্প উত্পাদনের জন্যে। 

রূুকেট-প্রথ|য় পরিচাদিত ক্ষেপণাস্ত্র ও এরোপ্নেনে 

এই ধাতুটকে শঞ্জিশালী পরিচালকরূপে নিয়োগ 

সম্বন্ধে গব্ষেণ। হচ্ছে । 

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে ইউ- 

খেশিফাম, থোবিয়াম ও লিখিয়াম অত্যাবশ্তাক। 

আটম বোমা তৈদীর জন্যেও ইউদ্দেনিয়ামই বিশেষ- 

ভাবে ব্যবহৃত হয়| থোরিয়াম থেকে বিভাজনক্ষম 

পরমাণু ঠতরীর প্রক্রিয়া আবিষ্ক ত হয়েছে । কিন্তু 

এখন ৪ থে.রিয়াঘ থেকে পারমাণবিক শক্তি আহরণ 

করবার ব্যবস্থা হয় নি। লিখিয়াম থেকে উৎপন্ন 

হয় হাইড্রোজেনের আইনোটোপ উ(ইটিয়ীম-হাঁই- 
ড্রৌজেন বোমার একটি প্রধান উপাদান। মৃত 

ভেষজ, ধাতব গুভতি বিভিন্ন শিল্ে লিখিগ্লামের 

প্রজ্জোগ ত্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে 

হাল্কা হলে। লিখিয়্াম, যদ্দও ম্যাগ্নেপিয়াম এবং 

আযলুমিনিয়াম ও যথেষ্ট লখু। গুরুত্বে লিখিয়ামের 
পরেই ম্যাগ্নেপিয়ামের স্থান। বিমান-শিল্পে মাগ্ে- 

পিয়ামের খুবই চাহিদা । ধাতুটি ভঙ্গুর বলে অ]ালু- 

মিশিয়াম, দন্তা কিংবা ম্যাঙ্গানিজের মিশ্রণে সঙ্কর 

ধাতু টরী করে নির্মাণ-কার্ষে ব্যবহার কর! হয়, 

যাতে লবুত্ব বিশেষ হা না করেও ভ্রব্যটির কাঠিন্ত 
বৃদ্ধি করা যায়। 

লঘু ও দৃঢ় ধাতু হওয়াতে অনেক দ্িক থেকেই 
আলুমিনিয়ামের চাহিদা রয়েছে, বিশেষতঃ মোটর 

গাড়ী ও বিমান-শিল্পের জন্যে এর প্রচলন আরও 

বেড়ে গেছে। পুর্বে এটির প্রধান ব্যবহার ছিল 

রম্কন-পাত্রাদি নির্মাণের উপকরণ হিসাবে । বর্তমানে 

এই বহুগুণসম্পন্ন ধাতুটি নিয়োজিত হয় খেলনা 

ভে 

তে 
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তৈরী, ক্রীড়ার উপকরণ নির্মাণ, বৈদুযতিক্ক উপাদান 

এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্মাণের মাঁলমস্লায়। 

আলুমিনিয়াম এবং তামা, নিকেল কিংবা দন্তার 

মিশ্রণে সঙ্কর ধাতু তৈরীর উপায় উদ্ভাধন করে 

আলুমিনিয়াষের ব্যবহারিক ক্ষেত্র আরও প্রসারিত 

করা হয়েছে । আলুমিনিয়ামের সঙ্জে সিশিকন 

শিল্পে ধাতুর ব্যবহার ৩৪৩ 

মিলিয়ে একনি একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে ষ খুবই 

দৃঢ় এবং লবণাক্ত জলের ক্ষয়কারী শক্তি প্রতিরোধ 

করতে পারে। এ দ্রবাটি জাহাজ নির্মাতাদের 

নিকট খুবই মৃল্যবান। আ্যালুমিপিয়ামঘটিত 

কয়েকটি পদার্থ পেট্রোলিয়াম, রবার, কাগঞ্, প্লাষ্টিক 

ও কাঁচ শিল্পে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 

যুক্তরাষ্ট্রের মহাঁকাঁশ গব্ষণা। গগল্স্ পরিহিত এবং কাঁচের 

সার্মার ছ্বারা স্থরক্ষিত একজন বৈজ্ঞানিক ২২৪টি কোয়ার্টজ 

বাতির রিং থেকে উৎপন্ন আলোকে উত্তপ্ত রকেটের নাকের 

কোণারুতি অংশ পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষার উদ্দেশ 

হলো _উত্তাপ-নিরোধক কোন ধাতব পদার্থ নির্ণয় কর]। কারণ 

মহাঁকাশ-যানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আন্তে হলে পৃথিবীর 

বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে উদ্ভূত প্রচণ্ড উত্তাপে সেটি ভন্মীতৃত 

না হয়ে যায়- এরূপ কোন পদার্থ আবিষ্কার করা দরকার । 



কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি 
সম্প্রতি বিভিন্ন জাতী বুহদাকার কতকগুপি 

কীট-পতঙ্গের অদাধারণ দৈহিক শক্তি ও ক্রিয়'- 

নৈপুণ্য সম্বন্ধে চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়েছে । এদের 

শারীরিক আয়তনের তুলনায় দৈহিক শক্তির 

আভিশয্য দেখে শ্বভাবতঃই মনে হয়--ভপ্যিতে 

ক্রমব্্পনান সংখ্যা এবং তাদের ধ্বংস-শক্তি সম্বন্ধে 

টিশেষভাবে অস্সম্ধীনের সময় উপস্থিত হয়েছে। 

পুধিণীর বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কীট- 

পত্ঙ্গহ হয়তো সর্বাধিক বিন্বস্কর। পৃথিবীতে 

মানব এবং অন্যান্য জীব্জন্তর আবিঠাবের বন 

পাঁতা-কাঁটা পিপড়ে বেশ বড় একখণ্ড পাতা মুখে 
নিয়ে অনায়াসে বহুদুর চলে যায়। 

এরাই হয়তো! একদিন মানব-সভ্যতার ধ্বংসেব পথ 
প্রশস্ত করে তুলবে। এ-সম্বদ্ধে মিসিসিপি ষ্েট 
কলেজের প্রাণী ও কীটতত্ব বিভাগের অধিনায়ক 

ডাঃ রস্ হাচিন্স বলেছেন--বুহদাকারের দুধ 

পিপড়ে প্রভৃতির মত কয়েক জাতীয় কীট-পতঙ্গের 

পূর্বেই এদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পৃথিবীর 

বয়সের তুলনায় মানুষের আবির্ভাব তো মাত্র 

সে দিনের ঘটনা! পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব 

ঘটেছিল আহ্মানিক মিলিয়ন বছর 

পূর্বে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা (যাদের মধ্যে 

১৩ চি 
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সবচেয়ে বৃহত্তম ছিল একরকম বৃহপাকারের দ্বিপদী_ তাদের কার্কলাঁপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সে 
ফড়িং) ষে কার্বনিফেরাস যুগের কয়লাম্তর গঠিত থেকে আক পর্যন্ত মানুষ এদের অদ্ভুত শক্তি ও 

শশ্তসংগ্রাহক পি'পড়ে তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৫২ গুণ 
ভারী একটুকৃর! পাথর গর্তের মুখ থেকে টেনে সরিয়ে ফেলছে। 

হবার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাঁর প্রমাণ বিস্ময়কর ক্রিয়'-টনপুণ্যের বহুবিধ ঘটন! প্রত্যক্ষ 

পাওয়া গেছে। রাঁজা সলোমন নাকি এক জাতীয় করে আসছে । বাস্তবিকই এপব নিমস্তরের প্রাণী- 

2৫ হত? এ এগুতে 

5১ 

এ ৩ রি লে শি ্ রী ু ৫ হিপ, 

টন দিন5:515 ডিত, এ ১8 ০০০ ঁ পু এ ৭ 

বেটসি-বাগ তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৪০ গুণ বেশী 
ভারী একট] থেলনা ট্রাককে অনায়াসে টেনে নিচ্ছে। 

শশ্ত-সংগ্রহকারী পিপড়েকে শরীরের ওজনের দের মধ্যে এমন অদ্ভুত শক্তি-পামর্যর পরিচয় 
চেয়ে অনেক গুণ ভারী বীজ বহন করতে দেখে পাওয়া যায়, যা শরীরের আনুপাতিক তুলনায় 



৩৪৬ 

মান্য অথব| অন্য কোন জীব-জস্কর মধো কোথাও 

পরিদৃষ্ হয় না। 

পৃথিবীতে বহু জাতের গুবরে পোকা দেখা 

যায়। এদের মধ্যে বড় ঝড় কয়েক জাতের গুবরে 

পোকার শারীরিক শক্তির ব্যাপার দেখলে বিম্ময়ে 

অবাক হয়ে যেতে হয়। এরা শরীরের এজন 

অথবা আয়তনের তুলনায় অসম্ভব রকমের গুরুভার 

পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটা পরীক্ষায় 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

গুবরে পোকার দৃশ্ঠতঃ এরূপ অদ্ভূত পেশী- 
শক্তির কারুণ কি--মসে কথা আলোচনা করবার 

আগে অন্তান্ত কতকগুলি কীট-পতঙ্গের বিস্ময়কর 

শকি-সামর্থের কথা বলছি। 

একবার শশ্য-সংগ্রহকারী পি'পড়েদের ছবি 

তোলবার সময় ডাঃ হাচিন্স দেখতে পান--একট! 

পি'পড়ে তার গর্ভের মুখে আট্্কানো একখণ্ড পাথর 
টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার 

হরিণের শিঙের মত দীঁড়াওয়াল! পুরুষ গুবরে পোৌঁকাদের লড়াই। 

দেখা গেছে-:এ রকমের একটা গুববে পোকা তার 

শরীরের ওজনের প্রীয় ৮৫০ গুণ ভারী একটা 

জিনিষ অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই 

হিসেবে তুলনা করলে একটা হাতীর পক্ষে আজ- 
কালকার বিরাট আকারের একট! যুদ্ধ জাহাজ 

পিঠের উপর অনায়াসে বহন করা উচিত। প্রকৃত 

প্রস্তাবে, একট] হাতী কিন্তু তাঁর সমান ওজনের 
একটা হাঁতীব ভাবও বইতে পাবে কিন! সন্দেহ! 

পর পি'পড়েট! গর্তের মুখ থেকে পাথরের 

টেনে তুলে দুরে সরিয়ে রাখলো । তিনি 
পিপড়েটাকে বন্দী করে তার ওজন এবং পাথরের 

টুক্রাটারও ওজন করে দেখলেন, পাঁথরটার ওজন 

পিপড়ের ওজনের চেয়ে ৫২ গুণ বেশী । এ হিসেবে 

একজন লোকের পক্ষে চার টন ওজনের একটা ভাব্ষী 

জিনিষ টেনে তোলা উচিত । কিন্তু সাধারণ কোন 

মানুষ তো দূরের কথা, অনাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন 

টুকৃরাটা 
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অলিম্পিক চ্যাম্পিনের পক্ষেও এরূপ ভারোত্লন পারে; আর কর্মী-মৌমাছি তুলতে পারে তাঁর 

সম্ভব নয়। দেহের চেয়ে প্রায় ২৪ গুণ ভারী বস্ত। তুলনামূলক 

ইন, ধস 
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সজী-শামুক ১১ গ্র্যাম ওজনসহ 
সহজভাবেই উপরে উঠে যাচ্ছে। 

দেখ! গেছে-_-একট1 পুংমৌমাছি তাঁর শরীরের হিসেবে দেখতে গেলে, একটা ঘোড়া তার শরীরের 

ওজনের চেয়ে ১৫ গুণ ভারী বস্ত উত্তোলন করতে ওজনের অধেকের বেশী ভারী কোন জিনিষ 



৬৪৮ 

উত্তোলন করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ- 

পূর্বাঞ্চলে ঝড় বড় এক রকম গুবরে পোক। দেখা 

যাঁয়। স্থানীয় লোকেরা তাদের বলে বেটুসি-বাগ। 

এই পোকাগুলির পিঠের উপর ছোট্ট বড়শীর 

মত একট! পদার্থ আছে। ওই দেশের ছোট ছোট 

ছেলেমেয়েরা বেটসি-বাগের পিঠের কাটার সঙ্গে 

লতা বেধে ভার বোঝাই খেলনা গাঁড়ী চালিয়ে 
মজা দেখে। মিপিসিপি ষ্টেট কলেজের কীট-তব 

গবেষণাগারে এই পোকাগুলির ভারব্হন ক্ষমতার 

৭ 
৬১ 

মু ক. 

ভাল ও বিজ্ঞান 

পি ডি র্ 

১১১০ 

[ ১২শ ব্য, ৬ সংখ্য! 

হতো! তবে সে একটা বোঝাই মালগাড়ী অনায়াসে 

টেনে নিয়ে চলতে পারতো । 

কানকোটারী নামে একরকম ডানাওয়ালা 

পোকার সঙ্গে অনেকেরই হয়তো পরিচয় আছে। 

কারণ আমাদের দেশে ছোট-বড় অনেক রকমের 

কানকোটারীর অভাব নেই। এই কানকোটারীর 

দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় দেখা গেছে--এরা তাদের 

দেহের ওজনের চেয়ে ৫৩০ গুণ ভারী কোন জিনিষ 

অনায়াসে টেনে নিতে পারে । এই হিসেবে একজন 

পিঠের উপর ছু-তিনটি শামুক শিম্ে সজী 
বাগানের শামুক অনায়াসে উপরে উঠে যাচ্ছে। 

পরীক্ষা করা হয়েছিল। পোকাঁগুলিকে ছোট 

ডায়নামোমিটাবের উপর বসিয়ে তাঁদের টানবার 

ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। এতে দেব যাঁয়--১.৮৮ 

গ্রাম ওজনের একটা বেটুসি-বাগ ১৪ গ্রাম, অর্থাৎ 

তার শরীরের ওজনের চেয়ে ৭২ গুণ ভারী কোন 

বস্তকে অনায়াদে টেনে নিতে পারে। কিন্তু একটা 

চাঁকাওযালা গেলনা গাড়ীতে জুড়ে দিলে ১৭৫ গ্র্যাম 

ভার টানতে কোন অন্ুবিধা বোধ করে না। 

দৈহিক শক্তিতে মীন্্য যদি বেটুসি-বাগের সমতুল্য 

মাজযের পক্ষে চাকার উপরে স্থাপিত ৪* টন 

ওজনের জিনিষ অনায়ামে টেনে নেবার কথা! 

কীট-পতঙ্গের কথ! বাদ দিলেও ছোট ছোট অন্ত 

অনেক প্রাণীই তাদের দৈহিক ওজনের তুলনায় 
অনেক বেশী ভার বহন করতে পারে। ভাঙ্গার 

ছোট ছোট শামুকের কথাই ধর! যাক--আধ 

আউদ্দেরও কম ওজনের ছোট্ট শামুক মহ্থণ জায়গায় 

এক পাউণ্ড ওজনের জিনিষ অনায়াসে টেনে নিয়ে 

যেতে পারে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে--১.৪৮ 
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গ্রাম ওজনের একটা শামুক ১১ গ্র্যাম ওজনের 

জিনিষ নিয়ে একটা মহ্থণ পেন্সিলের গা বেয়ে 

অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারে। 

উল্লম্ফনের ক্ষেত্রেও মানুষের তুলনায় কীট-পতঙ্গ 
কতদূর অগ্রগামী তা সহজেই বুঝা যায়। ১৯৩৬ 
সালের সোজান্থজি লম্ষনের অলিম্পিক রেকর্ড ছিল 
২৬ ফুট $€ ইঞ্চি এবং ১৯৫২ সালে উচ্চ লক্ষনের 

বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ৬ ফুট ৮.৩২ ইঞ্চি। এর সঙ্গে 

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি ৩৪* 

পসৌজাহঞ্জি লন্মন উচ্চ জন্ফন 

(ফুট) (ফুট) 
মান্য (বেক) ২৬ ফুট ৮২ ইথি ৭ফুট ২ ইঞ্চি 

শ্বেতপুচ্ছ হরিণ ৪০ » ৮১. 

ক্যাঙ্গার ৩২, ৯, 

ঘোড়া এছ ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি 
খরগোম ২৩ » ৭ ফুট 

(মানুষের ক্ষেত্রে এই রেকর্ড সাধারণ ভাঁবে প্রযুক্ত নয়) 

ডায়নামোমিটার যন্ত্রে গণ্ডারে-গুবরে পোকার শক্তি পরীক্ষা হচ্ছে। 

আক্তিগত তুলনায় বিচার করলে দেখ। যায়__ 
একটা কয়ারফড়িং লাফাতে পারবে প্রায় ৬০০ 

ফুট; অর্থাৎ টদর্ঘ্যে ছুটি ফুটবল মাঠের সমান। 

একটি লাফানো-মক্ষিকা সোজান্থজি ১৩ ইঞ্চি এবং 

উপরের দিকে প্রায় ৮ ইঞ্চি লাফাতে পারে। 

মানুষের সঙ্গে তুলনায় এর পরিমাপ দীড়ায় দৈর্ঘ্যে 

৭০৬ ফুট এবং উচ্চতাক্স ৪৫০ ফুট। মানুষের সঙ্গে 

অন্যান্ত জন্ত-জানোয়ারের উল্লম্ষন ক্ষমতার তুলনা 

করলে দেখা যায়-- 

প্রাণী-জগতে কীট-পতঙ্গেরাই যে সবপ্রথম 
উড্ডপ্নন ক্ষমতা অর্জন করেছিল তাতে কোনই 
সন্দেহ নেই। কতকাল পূর্বে তার! এই অদ্ভূত 
ক্ষমতা লাভ করেছিল, তা বলা যায় না); তবে 

একথা ঠিক যে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে 

পক্ষিকূলের আবির্ভাবের বহু পূর্বে কীট-পতঙ্গের পূর্ব- 
পুরুষেরা বাতাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে- 
ছিল। এদের মধ্যে কয়েক রকমের কীট-পতঙ্গ এমনই 

উড্ডয়ন ক্ষমতা আয়ত্ত কবেছে ষে, অতি জ্রতগতিতে 
ডানা কীপিয়ে তার! একই স্থানে নিশ্চলভাবে 
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অবস্থান করতে পারে। এমন কি, বড় বড় 

ফড়িংগুলি যখন ছোট ছোট উড়ন্ত ফড়িং শিকার 

করবার জন্যে ছুটে যাঁয় তখন ভাদের গতিবেগ দেখে 

বিশ্মিত না হয়ে পারা যায় না। এখানে কতকগুলি 

পতঙ্গের তুলনামূলক গতিবেগ দেওয়া হলো-_ 
সাধারণ মাছি ৫ মাইল ঘণ্টায় 
বোলতা টড 8." 

ভীমরুল ১৩৩ ৮ ৮ 

কয়ার ফড়িং ঠা 8. 

মৌমাছি ২৫ ৮ 
ঘোড়া-মাঁছি ডি ৮ 1 

ভোমরা ৩৫ »:9 

ফড়িং কে 4 

তন ও বিত্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

কিন্তু এধারণ। সম্পূর্ণ ভুল। অতি ভ্রুত ডানা 

কাঁপিয়ে এরা অনায়াসেই বছদুরে উড়ে যেতে 

পারে। ওড়বার সময দেখে মনে হয় যেন 

ডানাবিহীন বেশ বড় একটা কালো বল বাতাসে 

ভেদে চলে ঘাচ্ছে। হরিণের শিঙের মত চোয়াল- 

বিশিষ্ট বৃহদাকারের পুরুষ গুবরে পোকার সঙ্গিনী 

নির্বাচনের সময় ভীষণ ছন্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই 

মময়ে তাঁরা একে অন্যকে সাঁড়াশীর মত চোয়াল 

দিয়ে চেপে ধরে দুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছোট 

ছোট গেঁডী শামুকগুলির ভারবহন ক্ষমতাও 

অস।ধারণ, একথা পূর্বেই বলেছি। একট! গেঁড়ী 

শামুক আরও দছু-তিনটা শামুক পিঠে নিযে 

অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারে। 

কয়ারফড়িং-এর লম্ফন 

কয়ারফড়িং যদি মালুযের সমান ঝড় হতো তবে হিসাবমত সে 
বিশতলা উচু স্কাইঞ্রাপারের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারতে । 

আমাদের দেশে একরকম বড় গুবরে পোকা 

দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ পোকাদের মাথার 
দিকে একট বাঁকানো শিং থাকে । এদের শরীরের 

আয়তন দেখে অনেকেই মনে করেন, এত বড় 

ভারী দেহ নিয়ে এরা মোটেই উড়তে পারে না। 

এ ছাড়া নিম়স্তরের কতকগুলি প্রাণী অদ্ভুত 

শারীরিক কৌশলের পরিচয় দেয়। এক জাতের 
ডাঙ্গার শামুক দেখা যায়, তাদের শক্ত ধোলা 

নেই। এরা দু-তিন ইঞ্চিরও বেশী লম্ব! হয়। 
কতকগুলি সুন্দর স্ুচীমুখ পেন্সিল খাড়াভাবে 



৩৫১ বীট-পঙুঙ্গের দৈহিক শক্তি 

আফ্রিকার পঙ্গপাঁল ভয়ানক ক্ষতিকারক গ্রাণী। 

স্থানভ্যাগের সময় এরা যখন দল বেধে উড়তে 

জুন, ১৯৫৯] 

সাজিয়ে এই জাতের শামুককে তার উপর ছেড়ে 
দিলে, সে অনায়ামে তার উপর দিয়ে চলেযায়। 

না, 
হাতে 9৮ ১: 
টি, হি ছিয 1 ৬৯, যা 
১ ৰং 
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হা না তা. ল্য," 
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১৭৬ কারার 

ওজন 

৮] 

বড় ফড়িংটি ছোট ফড়িংটাকে ধরবার জন্তে ঘণ্টায় 

প্রায় ৬* মাইল বেগে উড়ে যাঁচ্ছে। 

থাকে তখন মনে হয় যেন সমস্ত আকাশ ঘন এতে তাদের পায়ের তলায় একটুও অচড লাগে না। 
মেঘে ছেয়ে গেছে। ওড়বার সময় এদের কতটা এই জাতের আর একরকম শামুককে ক্ষুরের তীক্ষ 

শত পা ৬০ 

খোলা-শৃন্ত একরকম শামুক ক্ষুরের ধারালো ফলার 
উপর দিয়ে অক্ষত-দেহে হেটে যাচ্ছে। 

শ্তিক্ষয় হয়ে থাকে, সে সম্থদ্ধে পরীক্ষার ফলে ফলার উপর দিয়ে চলতে বাধ্য করে দেখা গেছে-- 
তারা সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহে তীস্ষ ফলার উপর দেখা গেছে--তারা শরীরের ওজনের অনুপাতে 

গ্র্যাম পিছু ঘণ্টায় ১৩৭ ক্যালোরী শক্তি ক্ষয় করে। দিয়ে পিছলে যেতে পারে। 



৫২ 

এ-হিদেবে দু-গ্র্যাম পরিমিত একটা পঙ্গপাল 

ঘণ্টায় যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে তাতে তিন 

পাউণ্ড ওজনের এক্টট| ভাবী বস্ককে ২৭ ফুট 
উঁচুতে টেনে তোলা যায়। 

আপাতদৃহিতে কীট-পতঙ্গের এই অদ্ভূত 

দৈহিক শক্তির ব্যাপারটাকে রহম্তঞ্জনক বলেই 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 

৮ ঘনইঞ্চি। এ-হিসেবে এক টুকৃরা পাথর বা 
একটা পোকাকে বাড়িয়ে তুললে তার ওজন 

আফুতনের আমুপাঁতিক না হয়ে অনেক বেশী হয়ে 

যাবে) অর্থাৎ বস্তটা আগের তুলনায় বেশী ভারী 

হবে। কাজেই মানুষ অথবা অন্য জন্-জানোয়ারদের 
তুলনায় কীট-পতঙের শারীরিক শক্ত অদাধারণ 

পেহ্িলের সরু মুখের উপর দিয়ে খোলা- 
শুন্য শামুক অক্ষতভাবে হেঁটে যাচ্ছে। 

মনে হয় বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 

ধাবেস্এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। 

কোন বস্তুকে বাঁড়িয়ে দিলে তার ওজন আন্নপাঁতিক 

হারে না বেড়ে বিপরীত অন্কুপাতে বুদ্ধি পায়। 

যেমন, এক ইঞ্চি পরিমিত কোন ঘনবস্তরকে সবদিকে 

ঢু-ইঞ্চি বাড়িয়ে দিলে প্রকৃতপক্ষে পাওয়া ষা'য় 

বলেই প্রতীয্মমান হয়। পেশী-শক্তির দিক থেকে 
হিসেব করলেও দেখা যাঁয়--একটা গুবরে পোকাকে 
হাতীর মত বাঁড়িয়ে তুললে, দেহের ভারে সেটা 
চলতেই পারবে না) সেরূপ একট! লাফানে!-মাছিকে 
ক্যাঙ্গারুর মত বড় করলে দেহের ভারে সেটা 
হয়তো! লাফাতেই পারবে না। -গী- 



মঙ্গল গ্রহের কথা 

প্রীজয়। রায় 

পৃথিবী-কক্ষের বহিরাগে যে গ্রহটি দেখা যায় 
সেটি মঙ্গলগ্রহ নামে পর্িচিত। উজ্জল, রক্তাভ 

রঙের জন্তে প্রাচীন গ্রীক যুদ্ধদেবতার নাঁমানুমায়ী 

এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল। পুথিবীর 

তুলনায় মঙ্গলগ্রহ অনেকটা ছোট। এর ব্যাস 
৪২০* মাইলের কিছু বেশী। মঙ্গপের পুষ্ঠদেশ 

তৃপৃষ্ঠের সাত ভাগের এক ভাগ এবং এর ওজন 

পৃথিবীর নয ভাগের এক ভাগ মাত্র। যে দ্ব 

উপাদানে মঙ্গলগ্রহ নিমিত, তাঁদের গড় ঘনত্ব 

পাখিব উপাদানের গড় ঘনত্বের চেয়ে কম। মর্ল- 
গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পৃথিবীর তুলনায় 
শতকরা আটত্রিশ ভাগ মাত্র; অর্থাৎ পৃথিবীতে 

যদি কোনও বস্তর ওজন হয় ১০০ পাঁউওড, তবে 

মঙ্গলগ্রহে তাঁর ওজন হবে ২৮ পাউগ্ড। 

সুর্য থেকে মঙ্গলগ্রহ যে পরিমাণ আলোক ও 

উত্তাপ পায়, পৃথিবী পাঁয় তার দ্বিগুণ। এই তথ্য 

থেকে মনে হয় যে, মঙ্গলের জলবীঁষু খুবই শীতল । 
আবার কেউ কেউ বলেন- মঙ্গলের বাযুমণ্ডল খুব 

হান্ক1) কাজেই স্ুর্ষরশ্মি প্রচুর পরিমীণে তার ভিতর 
দিয়ে যেতে পারে। সে জন্যে মঙ্গলের আবহাওয়া 

উষ্ণতর হওয়াই সম্ভব। 
মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাঁছে আসে 

তখন তাঁর দূরত্ব হয় ৩৫,১৩১,৪০০ মাইল এবং 
যখন সবচেয়ে দুরে যায় তখন দূরত্ব হয় প্রায় 

৭৫১০০০,০০5 মাইল। এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর 
নিকটে আসে তখন খুব উজ্জ্বল দেখায় । 

স্র্ধকে একবার প্রদক্ষিণ করতে মঙ্গলগ্রহের 

লাগে প্রায় ৬৮৭ দিন। এর আহ্বিক গতি শেষ 

হতে পৃথিবীর চেয়ে ৩৭ মিনিট বেশী সময় লাঁগে। 
পৃথিবীর মতই মঙ্গলের মেকুদ্বয় চাঁপা। অনুকুল 

আবহাওয়ায় মেরুপ্রদেশের তুষার-আত্তরণ দেখেই 
তার প্রমীণ পাওয়া গেছে। পৃথিবীর অক্ষবেখাটি 
যেমন নিপক্ষরেখার উপর ২৩২ হেলে আছে, 

মঙ্গলগ্রহও সেরূপ ২৩$৭ হেলে স্থর্য পরিক্রমণ করে। 

অতএব বোঝা যায় যে, মর্জলেও খতু-পরিবর্তন 

হয়। মঙ্গলের তৃষার-আস্তরণ এক সময়ে বেড়ে 

ওঠে, আবার দ্রবীভূত হয় এবং তাছাড়া অন্থান্ত 

পরিবর্তনও দেখা ষায়। এসব ব্যাপার থেকেও খতু- 

পরিবর্তনের কথা প্রমাণিত হয়। মঙ্গলের খতু- 

পরিবর্তন ঠিক পৃথিবীর খতু-পরিবর্তনের অনুরূপ 
নয়। 

এই গ্রহটি পৃথিবীর কক্ষের বাইরে থাকবার ফলে 
তার কলার হাঁপ-বুদ্ধি দেখা যায় না। তাহলেও 

দময়ে সময়ে মঙ্গলের আকৃতি শুরুপক্ষের ছাদশীর 
চাদের মত দেখায়। ক্ছর্য, পৃথিবী এবং মঙ্গল যখন 

পরস্পরের সঙ্গে এক সমকোণ ত্যটটি করে তখনই 
এই ধরণের আকুতি দেখা যাঁয়। 

বর্ণলীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে-- 
মঙ্গলের বাযুমণ্ডলের সঙ্গে পৃথিবীর বাযুমগ্ুলের কিছু 

কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্ত তাতে জলীয় বাশের 
অংশ বেশী পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর বামুমণ্ডল 

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ধৈজ্ঞানিকের! 

স্র্যালোকের বর্ণালী লক্ষ্য করে যেমন কালো! কালো 

রেখা পেয়েছেন, মঙ্গলেরও সে রকম বর্ণালী দেখ! 

গেছে। অবশ্ঠ সেই আলো যে মঙ্গলেরই, তা জোর 

করে বলা যাগ না; কারণ সেই আলে পৃথিবীর 

বাযুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে আসে। ন্ৃতরাঁং উপরি- 

উক্ত তথ্য সম্পর্কে প্রামাণ্য সংবাধ পাওয়া যায় নি। 

মঙ্গলের ডিমস ও ফিবান নামে ছুটি উপগ্রহ 

আছে। এগুলি মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট দিয়েই 



৩৫৪ 

আবতিত হচ্ছে। উপগ্রহশ্ডলি এত ক্ষুদ্র যে, ১৮৭৭ 

সালের আগে এগুলির অশ্থিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

ছিল না। মঙ্গলের যে ছুটি উপগ্রহ আছে, এ 

সম্বন্ধে বৈজ্ঞনিকেরা অনেক দিন আগে থেকেই 

অভিমত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এদের সঠিক 

সন্ধান পান নি। মঙ্গলের কেন্ত্র থেকে ডিমদের 

দুরত্ব ১৪১৬০* মাইল। এই উপগ্রহটি প্রায় ৩৭ 
ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফিবাস 

মাত্র ৫৮০* মাইল দুরে থেকে প্রায় সাড়ে সাত 
ঘণ্টায় মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে) অর্থ।২ মঙ্গল 

গ্রহের একদিনের মধ্যে ফিবান তাকে প্রায় তিনবার 

প্রদক্ষিণ করে। দুটি উপগ্রহের একটিগ 
উদয়ান্ডতের ম।ঝখানে সময় থাকে আড়াই দিন। 

অন্যটি দিনে ৩ বার উদ্দত হয় এবং অন্ত ঘায়। 

হাশেলের দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিক্কৃত হ্বার পর 
থেকেই প্রায় ছুই শতাঁব্ধী যাবৎ মর্গগ্রহের কতক- 

গুলি চিহ নিয়ে বৈজ্ঞানিকমহলে যথেষ্ট মতদবৈধ 

চলে আসছে। প্রথমে মনে করা হতো যে, 

মঙ্গলগ্রহে যে গাঢ় রঙের এলাক। দেখা যায়, সেগুপি 

সমুদ্র এবং হাক্কা রঙের এলাকাগুলি মঙ্গলের স্থল- 

ভাগ। পরে পরীক্ষা-নিবীক্গার ঘাব। জান। গেছে 
যে, মঙ্গলগ্রহে স্থায়ী কোনও জলভাগ নেই। 

তাছাড়া মেই গভীর বণযুক্ত অঞ্চলে সরু সরু 
রেখার মত অংশ দেখা যায়। সেগুি সমুদ্রে থাকা 

অনভ্ভব। এই দাগগুলি জিওভ্যানি পিয়াপেরিলি 

আবিষ্কার করেন এবং এগুলিকে তিনি ইটাপীয় 

ভাষায় 0913916 বা খালই বলেন। 

লাওয়েল বলেছিলেন যে, এ সুশ্ বেখাগুলি 

মঙ্গলের অধিবাসীদের কোন রকম চিরস্থায়ী জল- 

সেচের ব্যবস্থা । যদ্দি তাই স্বীকার কর! যায় তবে 

নিশ্চয়ই সেখানে মানুষের মত প্রাণীর অস্তিত্ব 

স্বীকার করতে হয়। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা সবাই এই 

বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। লাওয়েল আমরণ- 
কাল মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে, পরীক্ষা করে গেছেন। তার 
মানচিত্র থেকেই জানা যায় ষে, এই খালগুলি লঙ্বা 

এই 

শপ ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্য। 

এবং সম্পূর্ণ সরল রেখায় চলে গেছে। এগুলিকে 
কখনও কয়েক শত মাইল, কখনও বা হাজার 

মাইলেরও উপর লন্বা দেখা গেছে । সবচেয়ে যেটি 

লন্গ! দেটির দৈর্ঘয ৩৫০০ মাইল । লাওয়েল বলেন, 

কোন৪ কোনও খাল শমান্তরালভাবেও চলে 

গেছে। এই তে। গেন খালের কথা। ঠবজ্ঞানিকের! 

এর ব্শৌ কিছু দেখতে পান নি। জ্যোতিবিদেরা 

আরও দেখেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে 

কেন্দ্রের চেয়ে ধারগুলি উজ্জ্ল। এই ওজ্জল্য 

থেকে বোঝা ঘায়, সুর্ধরশ্মি এমন এক স্তরে পৌছায় 

যেন থেকে স্ধালোক প্রতিফলিত হতে পারে। 

সেই বিখ্যাত চিহ্ৃগুলি কেন্দ্রের দিকেই পরিফাঁর- 

ভাবে দেখা যাপ়। দৈনিক গতর ফলে সেই 

চিহুগুলি ধারে এসে পড়লে সেগুলিকে আর দেখা 

যাঁয় না। মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে শীতকালে বরফ জমে 

এবং গ্রীক্মকীলে গলে যাম। এই তথ্য থেকে 

প্রমাণিত হয় ষে, মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয়ই কিছু আর্দ্রতা 

আছে। দেই সামান্য জলই শীতকালে বরফে 

পরিণত হমু। সেখানে কতকগুলি সাদা বিন্দুর 

মঙও দেখা যায়। দেই সময়কার বৈজ্ঞানিকেরা 

সেগুলিকে মঙ্গলের মেঘ বলে মনে করেছিলেন। 

এসব তথ্য ১৯২৪ সাল এবং তার আগে-পরের 

কয়েক বছরের তথ্য । কারণ ১৯২৪ সালে মঙ্গল 

পৃথিবীর খুব নিকটে এসেছিল। জ্যোতিধিদ্মহলে 

সেই সময়ে নানারকম বিতর্ক চলে মঙ্গলকে 

নিয়ে। 

আবার ১৯৫৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গল 

পৃথিবীর ৩৫১১৩১১০০০ মাইল নিকটে এসেছিল। 

১৯৭১ সালে মঙ্গল আবাঁর এই রকম দূরত্বে আলবে। 
এই সময় বৈজ্ঞানিকের! ৪টি বিভিন্ন পন্থায় মঙ্গল- 

গ্রহকে লক্ষ্য করেছেন। প্রথম--ব্যাপকভাবে 

মঙ্গলের বর্ণালী সম্পর্কে পরীক্ষা; দ্বিতীয়--বিপরীত 

প্লেটের উপর নানা রঙের আলোর সাহাষ্যে 

আলোকচিত্র গ্রহণ); তৃতীয়--মঙ্গলের উপগ্রহ- 

গুলির সঠিক অবস্থা জাঁনবাঁর জন্তে এ গ্রহের চতু- 



ভুন, ১৯৫৯ ] 

স্পার্থের তারকার প্রতি দৃষ্টি রাখ|। চতুর্থ--ংচাখের 
স!হাযো নিরীক্ষণ। 

১৯৫৬ সালের ওরা জুন যে সব আলোকচিত্র 

নেওয়া হয়েছে তাথেকে বিশেষ কোনও তথ্য জানা 

যায় নি। আবহাওয়া শাস্ত থাকাঁয় কেবল দক্ষিণ 

মেরুর দিকটাই পরিষ্কার দেখা গেছে। আমেরিকাঁর 

অনেক বজ্ঞানিক এই সময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, 
রক্তাভ পৃষ্টদেশের মাঝধানে নীল শিরার মত 

কতকগুলি দাগ দেখা যাচ্ছে। এগুলি সেই পূর্ব- 
কখিত খাল--যও এগুলি আগে কালো বা ধৃঘর 

রঙের দেখা গিয়েছিল। কতকগুলি ছবি খুব বড় 

করে দেখালে খালগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 

এব পরে আরও অনেক দিন খালগু'ল দ্রেখা যায় 

নি। 
সেপ্টেম্বর মামে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে 

আসে তখন সেখানে ধুলিঝড় হওয়ায় গ্রহের 

বাধুমগ্ডল ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাঁর ফনে বিশেষ 

পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা যায় নি। অক্টোবরের 

এক বাঁত্রে মঙ্গলের দক্ষিণ প্রান্তের পিময়ম ও 

আর্মাভন খাল ছুটি পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছিল। 

অগাষ্ট মাসে কমল রঙের আলোর সাহাষ্যে 

তোলা এক আলোকচিত্রে গেহণড, হিডেকেন, 

ক্যাণ্টাব্রাস, আগাথাডেমন, গঙ্গা, নেক্টার, নিলো- 

কেরাশ, যমুনা ইত্যাদি খালগুল পরিার দেখা 
গেছে। 

আবার আমেরিকা থেকে মেরুর কাছে 

একটা ফাটলও বৈজ্ঞীনিকেরা দেখতে পেয়েছিলেন । 

প্রায় এক শতাব্দী আগেও এ ফাটলটিকে দেখা 

গিয়েছিল। এই ফাটলটি দেখে বোঝা গেল যে, 

মঙ্গলগ্রহের গ্রীষ্মকাল বসস্তকালের একমাস পরেই 
আবিভূ্ত হয়। এই সময় বরফ গলে এই ফাটল 
ক্রমশঃ লম্বা হয়ে তুষার-ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যানস। এই অংশ পরে আবার আলাদা সাদা 
বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সাদ বিন্দুগ্তলি 
মিচেলের পর্বত নামে বিধ্যাত | : 

মজলঙ্ছের কথা ৩৫ 

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, মঙ্গলগ্রহে পূর্ব 
থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এক পর্বতশ্রেণী আছে। 
সেই পর্বতের উপরে যে বরফ জমে থাকে, সেই 
বরফকেই দূর থেকে বিন্দু বিন্দু দেখায়। 

মঙ্গলগ্রহের অভ্যন্তর ভাগ কি উপাদানে 
গঠিত, এখনও তা জান। যায় নি। শুধু তাই নয়, 
পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের গঠনের মত মঙ্গলের 
গঠনও কি ঘন? এই গ্রহ নিরক্ষরেখার কাছে 

কতখানি স্ফীত এবং মেরু-প্রদেশের কাছে কতখানি 
চাঁপা, সে কথা জানতে পারলে এই সমস্তার কিছু 

সুত্র পাওয়া সম্ভব। কাজটি কিন্তু যত সহঙ্জ মনে 

হচ্ছে তত সহজ নয়। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে 
রঙের এত বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, ছবি তুললে 
তাকে জাপানী লঞ্ঠনের মত দেখাবে । তবে আরও 

একটি উপায় আছে। যে কোনও গ্রহের নিরক্ষ- 

রেখার স্ফীতি গ্রহের উপগ্রহগুলির গতিপথে বিদ্ব 

সৃষ্টি করে। বছরের পর বছর উপগ্রহগুলির গতি- 

বিধি লক্ষ্য করলে মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগের উপাদান 

সহদ্ধে হয়তো সঠিক বিবরণ জান! যেতে পারে। 
আধুনিক স্পেক্ট্রোক্কোপের সাহায্যে মঙ্গলের 

মেঘ ও কুয়াপ দেখে বোঝা যায় যে, মঙ্গলেও বায়ু- 

মণ্ডল বর্তমীন; কিন্ত সেই বাধুমগ্ডলে অক্সিজেন 
আছে কিনা তা জানা যায় নি। যি শতকরা € 

ভাগও অক্সিজেন থাকতো! তাহলে স্পেকট্রোক্কোপে 

ধরা পড়তো! । এর চেয়ে কম থাকলে অবশ্য জানা 

যাবে না। 

মঙ্গলগ্রহে 004-এর অস্তিত্ব স্পঙ্ বোঝা 

যাঁয়। আমাদের বামুমগ্ডলে যে পরিমাণে 008 

আছে তার চেয়ে ৫ গুণ বেশী মঙ্গলগ্রহে আছে। 

মঙ্গলগ্রহে হয়তো আরও পিক্ষিয় গ্যাপ, যেমন-- 

নাইট্রোজেন, আর্গন প্রভৃতি থাকতে পারে। 
লক্ষ্য করবার মত আরো! এফটি বিষয় এই যে, 

নীলাভ বা ধৃদরকৃষ্ণ যে জিনিষগুলি পূর্বে এবং 

সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেগুলি যদি খাল 

মারফৎ জলমেচের ব্যবস্থা হয়ে খাকে তবে তাক 



৩৫৬ 

সঙ্গে উত্তিদেরও সংন্্ব থাক] সম্ভব। বৈজ্ঞনিকেরা 

এ অঞ্চলের রং কখনও নীলাভ, কখনও বা ধুসর 

সবুঙ্গ দেখেছেন। এই পরিবর্তন হয়তো ধতু 

পরিবর্তনের ফল। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, 

প্র কালে! দ্রাগগুলি অগ্লাংশাতের ফলে পতিত 

কোনও খনিজ পদার্থ। পত্রহরিত্যুক্ত উদ্চিদ যেমন 

ইনফ্রারেড আলো প্রতিফলিত করে, এখানকার 

এ অংশ থেকে সে রকম আলে প্রতিফলিত হয় 

ছবিটি দেখ। যাচ্ছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

২* ইঞ্চি পরিমীপের ২১২ পাউও্ ওজনের যন্ত্র 

সমমিত ভ্যানগার্জ২ নামক কৃত্রিম উপগ্রহের 

[ ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ 

না, বরং মশ. ও লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদের মত 

আলো বিকিরণ করে। 

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে সব তথ্য জানা এখনও সম্তব 

হয়নি। কিন্ত এর পরও গ্রহটি বহুবার পৃথিবীর 

[নিকটতম দূরতে আাসবে। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞাণিকেরা 

হয়তে। উন্নত ধরণের ঘাস্তিক কৌশলের দাহাষ্যে 

মঙ্গলের সম্পর্কে যখাধথ জ্ঞানলাভে সক্ষম 

হবেন। 

এই কৃত্রিম উপগ্রহটি 
ভ্যানগার্ড তিন-পর্ধারী রকেটের সাহায্ে মহাকাশে 

উতক্ষি্ত হয়েছিল। 



অঞ্চয়ন 

বরফাচ্ছাদিত হুমেরু মহাসাগর 
পৃথিবীর উত্তর প্রান্তিক স্থমের মহাসাগর 

সম্পর্কে বু শতাব্দী ধরিয়া! যে অম্পষ্ট ধারণ! ছিল, 

তাহা বিজ্ঞানীদের তথ্যান্ছন্ধানের ফলে ক্রমেই 
অপস্যত হইতেছে । চন্ত্রগ্রহের অন।বিষ্কৃত একটি 

দিকের ন্যায় এই মহাসাগরের ৫৪০০০০০ বর্গমাইল 

স্থান বহু শতাব্দী ধরিয়া অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৯০ 

থেকে সালের মধ্যে প্রখ্যাত তৃপধটক 

ম্তানসেন জাহাঁজযোগে এই বরফাচ্ছন্ন স্থমের 

অঞ্চল পর্যটন করিয়া না আসা পধস্ত এই অঞ্চল 

সম্পর্কে কেহই তেমন কিছু জানিতেন না। তখন 

সকলেরই ধারণ] ছিল, এই অঞ্চলে যর্দি কোন 

মৃহানাগর থাঁকিয়াও থাকে তবে তহা তেমন 

গভীর নহে এবং মহাসাগর বলিতে আমরা যাহা 

বুঝি, সেই রকম মহাসাগর সেখানে নাই। এমন 

কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বিশেষজ্ঞগগণ 

স্মেকে অঞ্চলে মহাদেশ আবিষ্কারের আশা 

করিতেন। ধীরে ধীরে তথ্যান্ছুন্ধীনের ফলে 

সেই ধারণ! দূরীভূত হইয়াছে । এই জন্য বহু প্রাণও 
বির্জন দিতে হইয়াছে । আজ সেখানে বৈজ্ঞানিক 

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে ঘাটি স্থাপিত হইয়াছে। 
এই সকল ঘাঁটিতে নিদ্মিতভাবে কাজকর্ম 

পরিচালিত হইতেছে। ছুইটি মাঁকিন পরমাণু 
ক্তিচালিত সাবমেরিনও এই বরফ:চ্ছাদিত সুমেরু 

মহানাগর পাড়ি দিয়া আসিয়াছে। মহাপাগরের 

তলদেশ দিয়া ইহাদের যাইতে হইয়াছে। স্থমেরু 

অঞ্চলের উপর দিয়া বর্তমানে নিয়মিতভাবে 

যাত্রীবাহী বিমানও চলাচল করিতেছে । 

এই দুইটির মধ্যে নটিলাস নাঁমে সাবমেরিনের 
আধনায়ক ছিলেন কম্যাণ্ডার উইলিয়াম আর. 

আ]াগারসন। এই অঞ্চল ঘুরিয়া আসিবার পর এই 

১৯০০ 

মহানাগর সম্পর্কে অভিজ্ঞত| বর্ণনা করিমা তিনি 
একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বপিয়াছেন 
যে, স্থমেক মহাসাগর খুবই গভীর। তবে 
আটলান্টিক মহাপাগরের প্রবেশ মুখেই গভীরতা 
বেশী এবং প্রশান্ত মহানাগরের দিকে গভীরত। 
তুননায় কম। এই মহাসাগরের গভীরতা পূর্বে 
যাহা অনুমান করা হইয়াছিল তাহার তুলনায় প্রকৃত 
গভীরতা এক মাইলেরও অধিক। এই মহাপাগরের 
যে অঞ্চলে গভীরতা সর্বাপেক্ষ! বেশী তাহার 

পরিমাণ হইল ১৭ হাঁজার ১২৪ ফুট। 

আযগ্ডারণন এই অঞ্চল সম্পর্কে আরও জানাইয়া- 
ছেন যে, এখানকার সমুদ্রের তলদেশ খুবই বন্ধুর। 
এই রকম উচু-নীচু বন্ধুব তলদেশ এবং উপরের 
দিকে বিপুল পরিমাণ পুণ্তীভূত বরফরাশির কথা 

কল্পনা করাও কঠিন। 

কোন কোন আশাঁবাদীর ধরণ, সুমের অঞ্চলের 
শীতলতা৷ ক্রমেই হাস পাইতেছে বলিয়া আগামী 

কয়েক দশকের মধ্যেই সেখানে পণ্যবাহী জাহাজ 
চলাচল সম্ভব হইবে। কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ 
বরফ জম হইয়া আছে তাহাতে এখানকার 
সমুদ্রের উপর দিগ্জা নিয়মিতভাবে জাহাজ চলাচল 

কোন দিনই হয়তো সম্ভব হইবে না। তবে দেখান- 

কার সমুদ্রের নিমদেশ দিয়া পণ্যবাহী জাহাঙ্জ চলাচল 

যে সম্ভব তাহার স্থম্প্ প্রমাণ পাওয় গিয়াছে। 

এখানকার ৯০০০ ফুট উচ্চ লোমোসোনভ 

পর্বতমালার অবস্থিতি হইল আর একটি সাম্প্রতিক 

উল্লেখযোগ্য আবিফকার। রাশিয়ান বিজ্ঞানী 
লোৌমোসোনভের নামেই এই পর্বতমালার নামকরণ 
করা হইয়াছে। কারণ তিনিই এই সমুদ্রনিমজ্জিত 

পর্বতমালার অগ্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্বত্ধাণী করিয়া- 



৩৫৮ 

ছিলেন। এই পরবতমাল। ম্থমেরক মহাপাগরকে 

দুইটি বিরাট বিস্তৃত অববাহিকায় বিভক্ত করিয়াছে । 
ইহাঁদের একটির শ্লৌতাবর্ত, ঘড়ির কাটা যে দিকে 
ঘোরে সেই দ্িকগামী) আর একটি তাহার বিপরীত 

দিকগামী। ঘুকতরাষ্থ্রের দিকে যেধা?1 প্রবহমান, 
তাহ] অন্তটির তুলনায় উষ্ণ তর । 

আশ্কর্জ।তিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ উপলক্ষে 

স্থমেক অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহে পৃথিবীর ১২টি 

রাষ্টের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ কপিম়াছিলেন। 

তাহাদের মংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হইলে 

এই অপরিজ্ঞাত অঞ্চল সম্পর্কে অনেক বিুই জানা 
যাইবে। 

স্থমের অঞ্চলকে ইংরেগিতে বলে আর্কটিক। 

আর্কাটিক খবটি গ্রীক শব্ধ আকটন হইতে আমিঘাছে। 

আর্কটসের অর্থ উত্তর দিক। খুষ্টের জন্মের ৩২৫ 

বদর পূর্বে গ্রীক ভূপধটক পাইখিয়'স বিশ্বপরি- 
ক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি হয়তো প্রথম 

স্থমেক অঞ্চলের কাছাকাছি আপিয়।ছিলেন। 

স্থমের মহাপাগর উত্তর আমেরিকা, এশিয়। 

এবং ইউরোপের প্রাস্তপীম। ঘাা পরিবৃত। গ্রীন- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 

লযাণ্ড, ম্পিট্স্বাজেন, ফ্র্যানটস, জোসেফল্যাণ্ড, 

নোভাইয়া জ্যামেনা ব্যতীত সেখানে আরও অদংখ্য 

দ্বীপ রহিয়াছে । সাইবেরিয়া হইতে এই অঞ্চলের 

বিস্তৃতি পাচশত মাইলেরও বেশী এবং মহাসাগরের 

গভীরতাও খুবই কম। গ্রীনল]াগই উত্তর মেরুর 
সর্বাধিক নিকটে অবস্থিত। স্পিট্স্বার্জেন হইতে 

আলা! পধন্ত মহাসাগরের দূরত্ব হইল ১৮০০ 
মাইল। 

সাধারণ সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইয়া থাকে । 

কিন্তু আমেরিক1 এবং সাইবেধিয়ার বড় ঝড় নদী 

স্থমের সাগরে আপিমা পড়িয়াছে বলিয়া এই সাগরের 

জল লোনা নয়। এই অঞ্চল সারা ব্সরই বরফাচ্ছন্ন 

থাকে বলিষ্া এখানে যে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, 

তাহা নহে । এই অতি শীতল স্থানে শীল, তিমি 

প্রস্তুতি বিরাট মতস্ত-জাতীয় সামুদ্রিক জন্ত এবং 
বড় বড় কীকড়া, মত্স্ত প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। শ্বেতভদ্লুক এবং শৃগালের সন্ধান 

এখানে পাওয়া গিয়াছে । ১৯৩৭ সালে রাশিয়া 
হইতে যে অভিষাত্রীদল এখানে আপিয়াছিলেন 
তাহারা উত্তর মেরুতে উড়ন্ত পাখীও দেখিয়া 
গিয়াছেন। 

সাযু্রক আগছা'র রাসায়নিক মুল্য 

সামুদ্রিক আগাছার বাপায়নিক মূল্য সম্বন্ধে 

ক্রিহিন ঝস্ লিখ্ছেন_ অনেকের ধারণ] সামুদ্রিক 
আগাছা একট অতি বিরক্তিকর জিদ্ষি। ধারা 

জাহাজ নিয়ে কারবার করেন তারা বিশেষভাবে এই 

আগাছাকে একট। উৎপাত বলে মনে করেন; কারণ 

তাতে জাহাজের গতি হাস পাওয়ার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি 

পায়। অপর পক্ষে যারা দুর প্রাচ্যের দেশগুলি 

থুরে এসেছেন তার] জানেন, এই আগাছা একদল 
লোকের কাছে ' খাগ্যবিশেষ। কিন্তু কেউ কি 

জীনেন, এই আগাছা বুটেনে বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প 
উন্নয়নের কাজে কিভাবে সাহাধ্য করছে ? 

অতীতে সামুব্রিক শ্টাওল] বা আযাল্গি, বহুবিধ 

সামুদ্রিক আগাছা যে শ্রেণীর জিন্যি-পটাসিয়াম 

এবং আয়ে।ডিনের উৎস হিসাবে সেগুলি যথেষ্ট 

গুরুত্বপূর্ণ। এসব পদার্থ সামুপ্রিক উদ্ভিদ থেকে 

নিষাশন করা মোটেই লাভজনক নয়। 

কিন্ত এই ধরণ্রে সামুদ্রিক আগাছা, যেমন-- 
আইরিশ মস্, নানাভাবে ব্যব্হত হয়ে থাকে। এ 
দিয়ে তৈরী হয় জেলি ( 01961791166 ) এবং 

পুডিং ইত্যাদি । মছ প্রস্ততকারীরা এগুলি ব্যবহার 

করে বিয়ার তৈক্ীর কাজে । ওষধ এবং কস্মেটিক 

প্রস্ততকারীর1 এবং অন্যান অনেকে এই ধধণের 

আগাছ! ব্যবহার করে থাকে। 

সামুদ্রিক আগাছ। কিংবা তজ্জাত আসিভের 



জন, ১৯৫৯ ] 

ব্যবহার ঘম্পর্কে উৎলাহ লক্ষ্য করা যায় ১৯9৪ সাল 

থেকে। এই উৎসাহের কারণ হলে! স্কটুল্যাণ্ডের 
অন্তর্গত মাসেলবার্গের নিকটে অবস্থিত ইনভেরেক্ক- 

এর ইনষ্রিট্যুট অব পি-উইড রিসার্৮-এর গবেষণামূলক 
কাঁজকর্ম। এখানকার এই কাজকর্মে বিশ্বার গায় 
প্রতিটি সামুদ্রিক দেশ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। 

এই গ্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহ- 

যোগিতার একটি স্থন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 
১৯৫৭ সালে যুকরাষ্ট্রের সর্বপুবাতন ব্যক্তিগত 

শরমশিল্প গবেষণা সংস্থা মাসাচুমেটুসের আর্থার ভি. 
লিটল রিসার্চ অর্গেনাইজেশন অব কেন্বিজ এবং 
কতিপয় বিশি্ বুটিশ বিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক 

বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় আগ্রহশীল অনেকে এই 
প্রতিষ্ঠানে এসে যোগদান করেন। বুটিশ গভর্ণ- 

সঞ্চয়ন ৩৫৪ 

মেন্টের অন্ুমতিত্রমে তারা এই প্রতিষ্ঠানের 

গবে্ষ্শাগারগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। 

আর্থার ডি. লিটল পরিপার্চ ইনট্িট্যুট নামে 
পরিচিত এই নৃতন সংস্থাটি যুক্তভাবে ইন্-মাকিন 
পরচালন বেড কতৃক পরিচালিত হচ্ছে। তার 

কাজকর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে দামী হলেন ইনষ্রিট্যুট 
অব সি-উইভ পরিলার্চ-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ভাঃ এদ. 

নেডিল উডওয়ার্ড। 

প্রতি্টানটির গব্ষণার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে 

টেক্সটাইল প্রিটিং-এর জন্যে উদ্ভাবিত নতুন ধরণের 
রঞ্ক দ্রব্যের কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে। 

বৃটেনের প্রতিষ্ঠানম্পন্ন কয়েকটি ভেক্জ প্রস্ততকাপী 

ফার্মের জমাট-নিরোধক শক্তি উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কাজের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

ভিটামিন ও দেহপুষ্টি 
প্রাণীদেহের স্বাভাবিক পুষ্টিলাধনের জন্যে 

ভিটামিন যে অপরিহার্য, সে কথা সকলেই ভাঁনেন। 

ক্ষুদ্রতম জীবাণু থেকে মানুষ পর্যস্ত গ্রত্যে কটি প্রাণীর 
পক্ষেই ভিটামিন একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রাণীদেহে 

বিপাকক্রিঘায়া (মেটাবোলিজম ) অহুঘটক 

( ক্যাটালিষ্ট ) হিসাবে ভিটামিনের ভূমিকা বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ । অর্থাৎ ষে বিপাকক্রিয়ার ফলে €্জব- 
গ্রন্থিগুলির কাজকর্ম স্ঠভাবে চলে এবং প্রাণীদেহের 

স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং আঙ্গিক সংগঠন হয়ে থাকে, 

সেই বিপাকক্রিয়কে বিখেষভাবে সহায়তা করে 

ভিটামিনগুলি। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দেহে ভিটামিন বি- 

১২-এর অভাব ঘটলে রক্তাল্লতা রোগ বা আযনিমিয়া 

হয়ে থাঁকে। খাবার ইচ্ছ! কমে গেলে, শরীরের 
ওজন হান পেলে রোগীকে ভিটামিন বি-১২ 
মেশানো খাগ্য দেওয়া হয়। বাত রোগ হলে 
বুঝতে হবে, দেহের ক্রিয়ায় ভিটামিন বি-১২-এর 
ঘাটুতি হচ্ছে। 

উদ্ভিদদেহে এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রাণীদেহে 

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই ভিটামিন হ্যষ্টি হয়। আমর! 

উদ্ভিদের ফল-মূল ইত্যাদি খেয়ে দেহের ভিটামিনের 
চাহিদা পূরণ করে থাকি। আজঙ্াল কত্রিম 

উপায়ে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভিটামিন তৈরী করা 

হচ্ছে। সোভিয়েট জাটভিয়ার রাজধানী রিগার 

বিজ্ঞানীরা দেখানকাঁর কয়েকটি হ্রদের কর্দম থেকে 

ভিটাদিন বি-১২ উৎপাদন করছেন। ফলে এই 
দুমূল্য ভিটামিনটি খুব সহজলভ্য আর দত্ত! হয়ে 
পড়েছে । হাস-মুবগী-গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীদের 
খাছের সঙ্গে ভিটামিন বি-১২ মিশিয়ে দেবার ফলে 

এসব পশুদেহের নিক বুদ্ধির হার ও ওজনের 

হার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বেড়ে যাঁয়। মাহুষের 

বেলায় তে৷ এই ভিটামিন বি-১২ ইদানীং সৌভিফেট 

দেশের সব হামপাতাল, চিকিত্লালয়ে ব্যাপকভাবে 

ব্যবহাত হচ্ছে ॥ 

কৈশিক নালী বা ক্যাপিলারিকে শক্কিশালী 

করে তোলবার জন্যে আরেকটি খুব দরকানী 



৩১৬৫ 

ভিটামিন হলে] ভিটামিন-পি। এই ভিটামিনটি 

ইদানীং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা উৎপাদন করেছেন 

চায়ের পাত] থেকে । আমরা যে তরল চা পান 

করি, তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে এই ভিটাখিন 
থাকেস্যার জন্তে ক্লান্তির সময়ে চ। পাঁন করলে 

কিছুটা আায়বিক আরাম বোধ হয়। সোভিয়েট 

দেশে আঙ্জকাঁল সরাপরি তাঞ্জা ও সবুঙ্গ চা পাতা 

থেকেই ভিটামিন-পি তরী করা হচ্ছে। কারণ, 

তাঞ্জা ও সবুজ শংক-সন্জি, পাতা ও ফলমুলেই 
ভিটামিনের পরিমাণ ঢের বেশী হয়ে থাকে । অনেক 

দিন ধরে ফেলব সব্জি বা ফল তুলে এনে ঘরে রেখে 
দেওয়]! হয়েছে, সেগুলিতে ভিটামিনের পরিমাণ 

খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। শীতকাল আর 

বসস্তকালে প্রাণীজাত খাস্ঠ, যেমন--দুধ, মাংস, 

ডিম ইত্যাদিতে ভিটামি:নর পরিমাণ বেশ কিছুট। 

কমেযায়। তাছাড়া গমের রুটি বা পাউরুটি, 

চাল, চিনি, মার্গারিন ইত্যাদি প্রধান খাঁগ্যবস্ত- 
গুলিতে ভিটামিন প্রায় নেই বললেই চলে। 

সে জন্যেই আজ বিশ্বের সর্বদেশে কৃত্রিম 

পদ্ধতিতে লেবরেটরিতে উত্পন্ন ভিটামিনের ব্যাপক 

প্রচলন হচ্ছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সাত- 

সালা পরিকল্পনার আমলে সংগ্লেষণ পদ্ধতিতে 

ভিটামিনের উত্পাদন বেড়ে যাবে ৬ গুণ। নেই 
সঙ্গে প্রাকৃতিক ভিটামিনের উতৎ্পাদনও উল্লেখযোগ্য 

রকম বাড়ানো হবে), যেমন--অনুকূল পরিবেশ 

শান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

সৃষ্টি করে টোম্যাটো, ভুট্রঃ আলু, বীট ইত্যাদির 
ভিটামিনের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ানে! যায় বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । তেজক্ষিঘ্ধ সার প্রয়োগে ও 

অন্যান্য উপায়ে তুলা» তামাক ইত্যাদির ভিটামিনও 
অনেকখানি বাড়িতে তোল সম্ভব এবং পরে 

সেই ভিটামিনকে আলাদা করে নেওয়া যেতে 

পারে। 

মান্ষের রোগ নিরাময়ের জন্যে যা দরকার তার 

চেয়ে ঢের বেশী ভিটামিন উত্পাদন করা হবে 

প্রধানতঃ হাস-মুরগী-গরু ইত্যাদির পুষ্টিপাধনের 
জন্যে, এর! যাতে আরও বেশী পরিমাণে ডিম, হুধ, 

ম।ংস দিতে পারে সেই উদ্দেশে । এদের খাগ্যের 

»ঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ আর 

বায়োমাইপিন নামে একরকম আ্যান্টিবায়োটিক 

মিশিয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। লাটভিয়ার 

একটি খামারে এই উপায়ে শুয়োরের মাংসের 

পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ পর্ধস্ত। 

যেমন--আগে যে শুয়োঝটি-ধরা যাক ১* রুবল 

দামের খাগ্ঠ খেয়ে ১০ পাউও মাংস দিত, এই নতুন 

ভিটামিন-মিশিত খাগ্ভ খাওয়াবার পর সেই 

শুয়োরটিই দিচ্ছে ১৩ পাঁউগড মাংস। কিন্তু এই নতুন 
থাছের জন্যে খরচ বাড়ছে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। 

অথাৎ দশ রুবলের জীয়গায় সাড়ে দশ রুবল খরচ 

করে ১০ পাউণ্ডের জায়গায় ১৩ পাউগড মাংস 

পাওয়া যাচ্ছে। 



কিশোর বিদ্লাণীর 
দর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

ভূল---১৯৫ 

এ২শ বষণও ষ্ঠ সঙ্খযা 



১ 

ওজনের স্বণনণ্ডিত কৌোণাপতির গাইওনিযার-& নামক কুত্রিম উপগ্রহ 
“য]পডার ক্যানাতহেরাল অন্থরপ আকে অহাক।শে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং 
পরের দিন থেকে কষ পরিক্রমা! আরগ্ত করে! পাইওনিযার-৪কে 
উধন [পীশে চালায় শেণার জনে ৭৬ ফুট লঙ্গা ৬০ টন ওগনের ভূনো- 
২ শাখেচার পণণা রকেট বাণজহ শয়েছিল। পাভওনিয়ার-৪ ঘণ্টার 
২৪,৮৯০ ম]ইল প্রাথমির গতিতবগ এজন করে । ছবিতে পাইওনিয়ার- 
২:95 বিশাল আরুতির গুলো ৮ জাকেটাক মহাকাশ খাতার জন্য 

ওরা মাচি (১৯৫৯) (বাবধিপ পরিমাপক যন্ধাদি সহ ১৩০৪ পাউপ্র 
-ৃ 

পরস্থত হতে দেখা খাচ্ছে, 



পেন্সিলের কথ। 

আমরা যে পেন্সিল দিয়ে লিখি, তার নাম কি তা তোমর। নিশ্চয়ই জান! তার 

নাম লেড পেন্সিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, এটি “লেড+ও নয়, 'পেন্সিল+ও 

নয়। লেড মানে সীপা, আর পেন্সিল শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ “পেনিমিলাম? থেকে, 
যার অর্থ ছোট লেজ । পেন্সিল কথাটি প্রচলিত হবার একট। কারণ আছে। পেন্সিল 

যখন প্রথম তৈরী হয় তখন এখনকার মত ছিল না। ছোট কাঠির ডগায় জন্ত- 

জানোয়ারের লোম বা লেজ কেটে লাগিয়ে দেওয়া হতো । অনেকটা তুলির মত। রঙে 
ডুবিয়ে লেখা হতো । 

লেখার যত জিনিষপত্র বেরিয়েছে তার মধ্যে পেন্সিল সবচেয়ে সলভ এবং সস্তা । 

তবুও পেন্সিলের কদর খুব বেশী নেই। 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই পেন্সিলের ব্যবহার অনুভূত হয়। বর্তমানে ৩৭০ রকমের এবং 

৭০টি বিভিন্ন রঙের পেন্সিল তৈরী হচ্ছে । কোন পেন্সিল থেকে খুব মোটা কালে দাগ 
পড়ে, আবার কোন পেন্সিল থেকে সরু ফিকে দাগ পড়ে। এ রকম ১৮টি বিভিন্ন 
মাত্রায় পেন্সিল তৈরী করা হয়। কাচ এবং প্লা্টিকের উপর লেখবার জন্যে এক ধরণের 

পেন্সিল আছে, অস্ত্র চিকিৎসকেরা রোগীর দেহে অস্ত্র করবার আগে যে জায়গায় অস্ত্র 

করবেন, সে জায়গাটিকে এক বিশেষ ধরণের পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেন। মাংস 

ভর। কৌটার গায়ে লেখবার জন্যে আর এক ধরণের পেন্সিল তৈরী করা হয়। আবার 

ইলেকটি,ক মেসিন পরীক্ষা করবার কাজে বৈছ্যতিক শক্তিসম্পন্ন এক ধরণের পেন্সিল 

প্রস্তত কর। হয়। চবি-লাগ! হাতে সাধারণ পেন্সিল ধরলে হাত থেকে ফক্কে যায়, 

সেজন্তে আর এক ধরণের পেন্সিল তৈরী করা হয়েছে, যাঁকে চবি-লাগা! হাতে ধরা যায়। 
মাংস-বিক্রেতার কাছে এ ধরণের পেন্সিল খুবই প্রয়োজনীয় । 

এছাঁড়া আরও অনেক ধরণের পেন্সিল আছে। কোন পেন্দিলের গায়ে পবিত্র 

দশ আজ্ঞ।” বা টেন কম্যাণ্ডমেন্টস ছাপ। থাকে । কোন পেন্সিলের গায়ে বারো মাসের 

ক্যালেগ্ডার ছাপা, আবার কোন পেন্সিলের গায়ে মুদ্রা পরিবর্তনের হিসাব লেখ। থাকে । 

পেন্সিলের আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়। কোনটি দেখতে ছাতার মত, কোনটি বেতের 

মত, কোনটি বেস্-বলের মত, কোনটি আবার ট্র্যাফিক সিগত্তালের মত। কোন পেন্সিল 
লম্বায় ১২ ফুট, কোনটি আবার লম্বায় আধ ইঞ্চি মাত্র। 

আজকাল একরকম পেন্সিল বেরিয়েছে যার মধ্যে কাগজ মোড়া থাকে। 

কাগজের একট ছোট মোড়ক পেহন্সিলটির মাঝখানে জড়ানো থাকে । পেন্সিলের 

গায়ে এক ধারে একট! গোল ছিদ্র দিয়ে এ কাগজ বের কর! যায়। তুমি. হয়তো, 



৩৬২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৬ষঠ সংখ্যা 

কোথাও এ পেন্সিল নিয়ে গেছ_-কোন কারণে কাগজের দরকার হলে কি সুবিধা, 

সহজেই বুঝতে পার ! 

অনেকের ধারণা আছে যে, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বা চিঠি পেন্সিল দিয়ে লেখা 
চলে না এবং এ লেখা অসিদ্ধ। এ ধারণ! কিন্ত সম্পূর্ণ ভূল। যেখানে লেখা নেই 
যে, কালি দিয়ে লিখতে হবে, সে সব জায়গাতে পেন্সিল দিয়ে লেখা মোটেই 

বেমাইনী নয়। 
১৪০০ খুষ্টানদে্র পুর্বে গ্রীক এবং রোমানর1 ফিকে দাগ দেবার জন্যে বা চিত্রের 

রেখা টানবার জন্যে সীসা ব্যবহার করতেন। তার পরে ১৪০০ খুষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 

গ্র্যাফাইটের প্রচলন হয়। আমরা যে পেন্সিল দিয়ে লিখি, সেগুলি গ্র্যাফাইট দিয়ে 

তৈরী । দীর্ঘদিন গ্রযাফাইটের দগুটির উপরে কোন আবরণ দেবার প্রচলন ছিল না। 

গ্র্যাফাইট পদার্থটি কি? এটি এক বিশেষ শ্রেণীর কার্বন । গ্র্যাফাইট এবং কার্বন 

মূলত; এক । 

১৫৬৪ খুষ্টাবে ইংল্যাণ্ডে সবপ্রথম গ্র্য।ফাইটের প্রচলন হয়। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত 

কাম্বারল্যাণ্ডে একটা বড় এবং ভারী ওক গাছ ঝড়ে পড়ে যায়। কিছুদিন পর সেখানে 

ম'টি খুঁড়ে এক বিরাট গ্র্যাফাইটের পাহাড় পাওয়া গেল। কাম্বীরল্যাণ্ডের মেষ- 
পালকেরা তাদের নিজ নিজ দলের ভেড়াগুলিকে চিহ্নিত করবার জন্যে এ গ্র্যাফাইট 

ব্যবহার করতো।। মাটির ভিতর থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় যে গ্র্যাফাইট পাওয়। যায় 

ত৷ দিয়েই লেখ। চলে । পরিশেষে ধনী মহাজনের এর প্রয়োজনীতা দেখে গ্র্যাফাইটের 

পাহাড় থেকে ছোট ছোট টুকরা বের করে বিক্রী করতো । একটা অসুবিধা ছিল, 

এই শ্রেণীর গ্রযাফাইট দিয়ে এক ধরণের অস্পষ্ট লেখা পড়তো । 
তখন পেন্সিল প্রস্ততকারীরা নীচু স্তরের গ্র্যাফাইট গুড়িয়ে তা থেকে 

অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়ে নতুন করে পেন্সিল তৈরী করবার মনস্থ করলে।। কিন্তু 

কালো গুড়াগুলিকে কি করে আবার শক্ত অবস্থায় এনে পেন্সিলরূপে ব্যবহার কর। 

যেতে পারে, সেটা জানা ছিল না। জার্মেনীর কাম্পার ফেবার নামে এক বিজ্ঞানী এক 

উপায় উদ্ভাবন করেন। গ্র্যাফাইটের গু'ড়ার সঙ্গে গন্ধক, আযার্টিমনি এবং রেজিন 

নামে এক ধরণের আঠালো পদার্থ মিশিয়ে শক্ত কর! যায়। এ-রকমের শক্ত পদার্থ 
দিয়ে কিন্ত ভাল পেন্সিল তৈরী করা যায় না। 

১৭৯৫ খুষ্টান্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক নিকোলাস কষ্টে বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট পাউডারের 

সঙ্গে মাটি মিশিয়ে উন্থুনে পুড়িয়ে খুব শক্ত দণ্ড তৈরী করেন। মাটির জিনিষপত্র 
ই যেমন উন্নুনে পোঁড়ানে। হয়, এও ঠিক তেমনি । 

তারপরে জার্মান বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত পন্থাটিকে আরও উন্নত করেন এবং জন- 
সাধারণের কাজে লাগান। 



জুন, ১৯৫৯ [ পে'্সলের কথা ৬৬৩ 

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মাকিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম মন্রো এক নতুন যন্ত্র জাবিষ্ষার করেন । 

এই যন্ত্র দিয়ে কাঠের টুকৃরা ছোট ছোট করে কাটা যেত। এ যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা ছিল 
যে, ছুটি কাঠের টুক্রার মাঝখানে লম্বালশ্বি খাজ কাটা যেত। ছুটি কাঠের টুক্রার 
মধ্যভাগে গ্রাযাফাইটের দণ্ডটি বসিয়ে ছুটি কাঁঠকে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হতো।। 
আজকালও এই প্রথাই প্রচলিত। 

যে সব পেন্সিল আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি লম্বায় ৭ ইঞ্চি। 

এরূপ একটি পেন্সিল দিয়ে ৩৫ মাইল লম্বা রেখা টানা বা ৪৫,০০০ শব্ধ লেখা যেতে 
পারে। 

লক্ষ্য করে থাকবে, পেন্সিলের রং বেশীভাগই হল্দে। তাঁর কারণ জানাযায় 
নি। তবে ছুতারেরা যে পেন্সিল ব্যবহার করে, সে পেন্সিলগুলি গাঢ় লাল রঙের। 

তারা যাতে অনেক কাঠের টুক্রার মধ্যে পেন্সিল খুঁজে পায়, মে জন্যেই এ-রকম 

ব্যবস্থা । 

এবার আধুনিক কালের পেন্সিল তৈরীর ব্যবস্থার কথা বলছি। প্রথমে গ্র্যাফাইট 

বেশ করে পিষে মাটির সঙ্গে খুব ভাল করে মেশানো হয়। তাঁরপর জল দিয়ে লেই 
তৈরী করা হয়। তোমরা দেখে থাকবে কোন পেন্সিলের সীসা বেশ শক্ত, কোনটি ব 

নরম। গ্র্যাফাইট চুর্ণের সঙ্গে যত বেশী মাটি মেশানো যায়, গ্র্যাফাইট দণ্ডটি তত বেশী 
শক্ত হয়। এরপর নরম লেই নিয়ে একট! নলের মধ্যে পুরে চাপ দেওয়া হয়। নলের 

মুখে থাকে সরু ছিদ্র। চাপের জন্যে ছিদ্র দিয়ে লেই সরু হয়ে বেরিয়ে আসে । সরু নরম 

দণ্ডগুলিকে তখন পেন্সিলের মাপে কেটে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকনো দণ্ডগুলকে 

এরপর আগুনে পোড়ানো হয়। পোড়ানো হয়ে গেলে সেগুলিকে গলিত মোমেব মধ্যে 

ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর সেগুলিকে তুলে নিয়ে খাজকাট। কাঠের টুকরার মধ্যে বসিয়ে 

অনুরূপ আর একটি কাঠের টুকরা তার উপর আঠ। দিয়ে লাগিয়ে হাইড্রলিক প্রেসে 

চাপ দেওয়া হয়। ছুটি কাঠ বেশ ভালভাবে আটকে গেলে পেন্সিলের ছাঁচের মধ্যে 

বসিয়ে চাপ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশগ্ুলি কেটে বাঁদ দেওয়া হয়। 

মাপ অন্ুযাষ়ী পেন্সিল তৈরী হলে তাঁকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে মস্থণ করা 

হয়। তাঁরপর রং লাগিয়ে পালিশ করে গাঁয়ে ছাপ মারবার পর পেন্সিল বাজারে আসে । 

তাহলে বুঝতে পারছো, যে পেন্দিল আমরা কয়েক আনার বিনিময়ে কিনি, তা তৈরী 

করতে কত মেহনৎ) যত্ু ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন ! 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 



সেলাই-কল আবিফারের কথ। 
(কথায় ও চিত্রে) 

১। বর্তমানে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় যতগুলি যন্ত্র পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়েছে 
তার মধ্যে সেলাই-কল একটি । পৃথিবার প্রতিটি দেশে আজ সেলায়ের মেপিন দেখতে 
পাওয়া যায়। আমেরিকার একটি মেসিন কোম্পানী সম্প্রতি চুয়ান্নটি বিভিন্ন ভাষায় 

১ন্ং চিত্র 

সেলাই-কল ব্যবহারের নিয়মাবলী ছাপছেন। ব্যবসায় অথবা গৃহকর্ম, উভয় প্রকার কার্ধে 
ব্যবহৃত সেলাই-কলের আধুনিক সংস্করণ দিয়ে পোষাক সেলাই করা, সুচের কাজ করা, 
বোতাম সেলাই করা, বোতাঁমের ঘর তৈরী কর! ইত্যাদি সব রকম কাজ করা সম্ভব । 
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২নং চিত্র 

২। পূর্বে--১৮৩০ খুষ্টাব্দের পূর্বে কেবলমাত্র হাত দিয়ে সেলাইয়ের সব কিছু 
কাজ করতে হতো'। তখন কোন কারখানায় তৈরী পোষাক পাওয়া! যেত না। ফলে 



উুন, ১৯৫৯] সেলাই-কল আবিক্ধ।রের কথ। ৬৬ 
গৃহকর্রীকে পরিবারের সব সেলাইয়ের কীজ নিজহাতে করতে হতো। একটি বৃহৎ 
পরিবারের বাড়ীর কত্রীকে বহুক্ষণ সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। এবং বাড়ীর অন্য 
সব কাজ করতে যত সময় লাগতো, একমাত্র মেলাইতে তার চেয়ে বেশী সময়ের প্রয়োজন 

হতো । ফলে ১ ঘণ্টায় যে কাজ করা যায়, দেই কাজে তাদের ১৪ ঘন্টা লাগতো । 
৩। স্ুরুতে--১৭৯০ খুষ্টাব্দে টমাল সেন্ট নান একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম নিজস্ব 

পন্থায় সেলাই-কল তৈরী করেন। চাঁমড়। সেলাইয়ের কাজে তার আবিষ্কৃত কলের 
ব্যবহার সাফল্যমণ্তিত ন1 হওয়ায় লোকে সহজেই এই কলের কথা ভূলে গেল। ১৮৩৪ 

৩নং চিত্র 

খৃষ্টাব্দে বার্থেলেমি থিম্নিয়ার নামে একজন ফরাসী, ব্যবহারোপষোগী কাপড় সেলাইয়ের 
কল তৈরী করেন। মেসিনটি অনেক ত্রুটিপূর্ণ হলেও ফরাসী সরকার সেনাবাহিনীর 
পোষাক তৈরী করবার জন্যে ৮০টি মেপিন ক্রয় করেন। 

৪নং চিত্র 

৪। জনমনে গ্রতিক্রিয়া-_থিম্নিয়ারের সেলাই-কলের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের 



৬৬৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 

মনে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখ! দিতে লাগলে! | মেপিন ব্যবহরের ফলে কর্মচ্যুত দর্জরা 
এক উন্মত্ত জনতা সঙ্গে নিয়ে কারখানা এবং মেসিন সব তেঙে চুরমার করে দিতে 
লাগলে। ৷ তখন লোকের! বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যতে এই সেলাইয়ের মেসিনই হাজারো 
রকমের কর্মপন্থার লন্ধান দেবে । 

| ৫। হাওয়ের মেপিন--ইলিয়াস হাওয়ে নামে একজন আমেরিকাঁনও একটি 

সেলাই-মেসিন তৈরী করেন। তর মেপিন চালু হলেও বহু ক্রটিপুর্ণ ছিল। ১৮৪৫ 

খৃষ্টান্দে তিনি প্রথম তাঁর নিজের তৈরী মেপিন বাজারে বের করেন। কিন্তু তিনি 

৫নং চিত্র 

দেখলেন যে, এই মেসিন তৈরী বা বিক্রয় করা সম্বন্ধে কেউ বিশেষ আগ্রহশীল নয়। 
অনেক বছর চেষ্টার পর শেষ পরন্ত তিনি একটি কোম্পানীকে দিয়ে মেসিন তৈরী 
করাতে সক্ষম হন। কিন্তু সেই মেপিনের ক্রেতার সংখ্যা ছিল ছু-চারজন মাত্র । 

৬নং চিত্ত 
৬। আমেরিকার আদি মেসিন-হাঁওয়ের মেসিনে অনেক দোষক্রটি ছিল। 



জুন, ১৯৫৯ ] সেলাই-কল আবিষ্কারের কথ। ত্৬৭ 

মেসিনে একবারে বেশী মেলাই করা যেত না। অনবরত শ্ুতা কেটে যেত, স্থচের নীচে 
কাপড়ের সুতা সব জট পাকিয়ে থাকতো; এছাড়। সেলাইও নিখুত হতে। না। কিন্ত 
সেলাইয়ের কাজট। মেসিনে কতকটা সহজ হতো বলে ছু-চারজন লোক কোন রকমে 
এই মেসিন ব্যবহার করতো । ূ 

৭। আইজাক সিঙ্গার বাস্ত্ত্যাগী এক গরীব জার্মান দম্পতীর ছেলে আইজাক 
সিঙ্গার পূর্বেকার দেলাই মেপিনের দোঁষক্রুটি সংশোধন করে একটা বিরাট সমস্যার 
সমাধান করেন। স্কুলের লেখাপড়া না৷ শিখেও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সিঙ্গারের জ্ঞান ছিল 

৭নং চিত্র ৃ 

অপরিলীম। তিনি পাথর ছে"দ। করবাঁর এবং কাঠ খোদা ইয়ের স্বয়ংক্রিয় মেসিন আবিষ্ষার 

করেছিলেন। তারপরে সেলাই-মেপিনের সমস্যার দিকে তার নজর পড়ে। 

৮নং চিত্র 
৬৩ 



৪৬৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞা [১২শ বধ,» সংখ্যা 

দিনে তিনি একটি সেলাইয়ের মেসিন তৈরী করেন। স্থচের তল৷ দিয়ে যাবার সময় 

কাপড় যাতে সমতল থাকে, মেসিনে তিনি তাঁর ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি পা-দানি 

লাগানো মেসিন তৈরী করেন এবং হাগয়ের মেমিনের অনেক ত্রুটি সংশোধন করেন। 
৯। সংগ্রাম--আইজাক সিঙ্গারের নিমিত মেসিনের উন্নততর সংস্করণ আজ 

পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে। কিন্তু এই মেপিন তিনি ঘখন তৈরী করেন তখন ক্রেতা খুব 

কমই ছিল। অনেকে মনে করতেন যে, এই মেসিনের জটিলতা অত্যন্ত বেশী এবং 

2 রা . ০১ রর 
ক রি 87 রি রঃ ্ রে / 

পা 7 ৮ ৯ ৯ টে ৰঁ বিলিন, .. ক ৪ 
্ৈ রর এ ৃ নব 

৩ ০৮-২০-0252 
জি রা ১ ৬ ২6 ৯৪ 

শি আটে ৃ্ ের্প শা ইউ 
দু সত? নী টি এ শট 5 ৯ এ 

* ৯ ম্৯০০১ 1১44 পিল টি চর 

৯নং চিত্র 

স্রীলোকদের পক্ষে ব্যবহার করা শক্ত হবে। এই অজ্ঞানতা দূর করবার জন্যে তিনি বহু 

মহিলা-কর্মা নিযুক্ত করে জনসাধারণের মধ্যে তীর মেসিনের কার্ধকারিতা দেখান। দেখ! 
গেল, মেসিনের ব্যবহার মোটেই জটিল নয়। 

১*নং চিত্র 

,১০। . মজুরী--পোষাক প্রস্ততকারীরা বেশীদিন লোকের এই. অবিশ্বাসকে মেনে 



ভূন, ১৯৫৯) সেলাই-কল জাবিক্ষারের কথ। ৩৬৯ 

নেন নি। তারা শীব্রই সিঙ্গারের তৈরী উন্নততর মেসিন ক্রয় করতে লাগলো । কিন্ত 
কর্মীরা প্রথমে এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা মনে করতো যে, ১৪ ঘন্টা পরিশ্রম 
করে যে কাজ করা যায়, মেপসিন ব্যবহারের ফলে ১ ঘন্টায় সে কাজ হলে বছুলোক 
বেকার হয়ে পড়বে । 

১১। পোষাকের ব্যবসায়-_-সেলাই-কল আবিষ্কারের পূর্বে সেলাই-শিল্পের কর্মীরা 
অত্যন্ত কম মাইনে পেতো । হাতের প্রভূত পরিশ্রমের বিনিময়ে তার! প্রস্তত পোষাকের 

১১নং চিত্র 

যে সর্ষোচ্চ মূল্য পেতো, সেটা কর্মীদের কাছে অত্যন্ত সামান্য হতো। এই শিল্পে 
সর্বত্র অসন্তোষ লেগেই থাকতো এবং তাতে কিছুই করবার ছিল ন|। | 

১২। ইউনিয়ন--সেলাইয়ের মেসিন ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বহু পোষাক 

| 

| ১২নং চিত্র 

তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলে।। ফলে, লোকেরা পুবাপেক্ষা অনেক, কম দামে পোষাক 



৩৭৪ ভান ও বিশ্ঞন [১২শবর্ষ ৬ সংখ্যা 

কিনতে পারতে।। সঙ্গে সঙ্গে বছু লোক নতুন নতুন পোষাক-শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ পেতে, 
লাগলো! । কিন্ত তাহলেও কমীদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন হয় নি। তখন 
আমেরিকার পোষাক-শিল্পের কমর! তাদের ইউনিয়ন মারফং ধর্মঘট ঘোষণা করে। 

তার ফলে তাদের মজজুরীর হার বাড়ানে। হয় এবং কর্ম তালিকা বেঁধে দেওয়া হয়। 
১৩। বর্তমান সময়ে- পোষাক তৈরী-কারখানার কমীাঁদের বিরাট ইউনিয়ন__ 

আন্তর্জাতিক মহিল। পোষাক-প্রস্কতকারী কমদের ইউনিয়ন বর্তমানে বহু সুযোগ-স্ুবিধ। 
ক 6 পপ পিপল ৩ খত সিপাহি 

কত 1 বির বি খত $৯ ছি ০ ৮১ 
সঃ সস [0 

১৩নং চিত্র 

লাভ করেছে; যেমন--ভাল বেতন, স্ুুনিদিষ্ট কর্মভীলিকা, কাজের উত্তম সর্তীবলী, 
স্বাস্থ্যবীমা, বুদ্ধ বয়সের ভাতা, গীড়িতদের জন্যে হাসপাতাল ইত্যাদি । 

টি] শ্ 1 শব রা 

টা... ০ তং 

১,নং চিত্র 

১৪। স্বাচ্ছন্দ্য ও মিতব্যফিতা- সেলাইয়ের মেসিন আজকের দিনে আমাদের 
গৃহকর্ম সাধনের হিতৈষী বন্ধু। ভারী ত্রিপল সেলাই থেকে সুরু করে মিলের পোষাক 



জুন, ১৪৫৯ ] বিবিধ ৩৭১ 

সেলাই এবং বাড়ীর নানাবিধ কাজেও এর ব্যবহার যথেষ্ট । মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এবং 
পরিমিত অর্থ ব্যয়ের কাজে সেলাই-মেসিনের দান অপরিমীম। সেলাই-মেনিন আবিষ্কৃত 
না হলে আজ পৃথিবীতে সস্তায় পোষাক পাওয়া যেত না এবং বাড়ীতে বসেও সুচের 
নানাবিধ কাজ কর! খুব শ্রমসাধ্য হতো । 

১৫। অবদান_ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেলাই-মেসিনের অবদান সর্বজনম্বীকৃত। 
সেলাই-মেসিনের ব্যবহারে ব্ছু জিনিষ শ্ুঠভাবে এবং অল্প সময়ে তৈরী করা যাচ্ছে। 

১৫নং চিত্র 

তাছাড়া হাঁতে-তৈরী পোষাকের দামের চেয়ে মেনিনে তৈরী পোষাকের দাম অনেক কম। 
সে জন্যে ক্রেতারা অনেক পোষাক ক্রয় করতে পারে। ক্রেতাদের চাহিদা মিটাবার 
জন্যে পোষাক-শিল্প কারখানায় প্রচুর লোক কর্মে নিযুক্ত হয়েছে এবং মেসিন আবিষ্কারের 
পুর্বে তাঁরা যে আয় করতো তার চেয়ে এখন অনেক বেশী আয় করছে। 

বিবিধ 

মধ্যপ্রদেশে নৃতন কয়লাখনির সন্ধান 

খনি ও টতৈলমন্ত্রী শ্রী কে. ভি. মালব্য ৬ই মে 

লোকসভায় ঘোষণা বরেন ষে, মধ্য প্রদেশে একটি 

নৃতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে ৫ 
কোটি টনেরও অধিক কয়লা পাওয়া! যাইতে পারে। 

তাহার এই ঘোঁষণায় সভায় বিপুল হ্রষধবনি 
উখ্িত হয়। রাজানভায় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমান্মভাই শাহও 

অনুরূপ বিবৃতি দেন। 

শ্রী কে,.ডি, মালব্য লোকসভায় জানান যে, 

ভারতীয় ভূতাবিক সমীক্ষা! মধ্য প্রদেশে একটি নৃতন 
কয়৪1 খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহার 

অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। 

শ্রীমালব্য বলেন, আমি এই সভাকে জানাইতে 

চাই যে, বিছুকাল আগে ভারতীয় ভূতাত্বিক 

সধীক্ষার ভূতাত্বিকগণ মধ্য প্রদেশের দিংরৌদি কমল! 

খনি অঞ্চলে ড্রিলিং করিবার সময় ১৪০ ফুট গভীরে 
৫৪ ফুট পুরু একটি কয়লাস্তরের সঞ্ধান পাইয়া- 

ছিলেন। আরও উত্তরে উহার সম্প্রলারণ লক্ষ্য 



৬৭২ 

করিবার উদ্দেশে ড্রিল করিবার ফলে ভূতাবিকেরা 
৯* ফুট পুরু একটি কয়লাস্তরের সন্ধান পাইয়াছেন। 
উহার মাঝখানে ১৫ ফুটের একটি ফাক রহিয়াছে । 
এই নৃতন স্তরগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নীচেন্র 

দিকে এক মাইল ব্যাপিয়া কোয়েরি করা হইতে 
পাঁরে। ত্যরের টর্ঘ্য এক ব| দুই মাইলের অধিক 
হওয়ার সম্ভাবনা । উহাতে কোয়েরি-যোগয ৫ কেটি 
টন কয়ল! পাওয়া যাইতে পারে। তবে আরও 
ডরিলিং করিলে কয়লার পরিমাণ আরও বেশী 
হইয়ার সম্ভাবনা কি্ত কছলা-খাদে ড্িপিং করিবার 
সাজসরঞ্ামের অভাবে আমাদের পক্ষে ড্রিলিং কাঁধ 
ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। 

তিনি আরও বলেন কয়লা সম্বন্ধে যে হিসাব 
দেওয়া হইল তাহ নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া উচিত 
হইবে না। কারণ, প্রাপ্ত তথ্যের মাধ।রণ পধালো5নার 
দ্বারা এ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ডিপিং শেষ 
হইলেই সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব হইবে। 

এই কয়লাম্তবের সন্ধান পাওগার ফলে করনা 
উত্পাদন উল্লেখধোগ)ভাবে বৃদ্ধি পাইবে । 

নম্দকোট শু অভিযান 

২৮শে মে, ভারতীয় নৌ-বিভাগীয় সদর দগ্ুবে 
প্রাপ্ত এক তারবার্তায় জানা গিয়াছে যে, নন্দকোট 
শৃঙ্গে (২২,৫১০ ফুট) প্রথম ভারতীয় নৌ-বিভাগীয় 
অভিযান সফপ হইয়াছে এবং অভিযাত্রীদন ২৫খে 
মে বেলা ২-২* মিনিটের সময় শুঙ্গে আরোহণ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অভিযাত্রী দলের নেতা 

সিনিয়র কমিশনার ইনষ্রাক্টর অফিসার এম. এস. 
কোহলি এবং কে. পি. শর্মা চূড়াস্ত অভিযানে অংশ 
গ্রহণ করেন। নৌ-বিভাগীয় এই অভিযাত্রী দলটি 
সম্ভবত্তঃ আগামী ৬ই জুন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবে। 

এই অভিযাত্রী দল গত ২৭শে এপ্রিল দিল্লী 
ত্যাগ করে। 

কোহলি ও কে, পি. শর্ম! ছাড়াও এই অভিযাত্রী 
দলে ছিলেন ওয়াই. সি. শর্মা, শ্রী এ. এস, পাবরেজা, 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৬ঠ সংখা 

বি.বি. অ্পস্থা এবং উচু পর্বতে উঠিতে অভ্্ত 
দাঁজিলিং হইতে আগত ছুইজন শেরপা। 

কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 

শারীর-বিজ্ঞানীরা জানেন, মানুষের সাধারণ 

শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধ ও উন্নয়ন নির্ভর করে 

অন্তঃন্ত্রাবী গ্রন্থির (এপ্ডোক্রাইন গিস্টেম) স্বাভাবিক 

কাধকার্রিতার উপর। অন্তঃত্রাবী গ্রস্থিগুলির 

(প্যাংক্রিয়ান, থাইরয়েড, আযাড়িন্তাল প্রভৃতি ) 

স্বাভাবিক কাজ যদি ব্যাহত হয় তাহা হইলে 

মানুষের নানারকম মানসিক ও দৈহিক বিকৃতি 

ঘটে, দেহের স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধি হয় না এবং 

বৃদ্ধিবৃত্তিও স্বীভাবিকরূপে বিকশিত হয় না। 
খর্বাকৃতি লোকদের কৃত্রিম উপায়ে দেহের দৈর্ঘ্য 

বাড়াইবার পদ্ধতি আবিষ্কারের কাজে বিভিন্ন দেশের 

বিজ্ঞানীরা ব্যাপূত আছেন। সম্প্রতি মস্কোর শিশু- 

পক্ষাঘাত রোগসংক্রাস্ত গব্ষণা-ভবনের চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানী নিনা কাদিসেভা খরাকৃতি কিশোর- 

কিশোরীদের এগ্োক্রাইন-তস্ত্র সংশ্লিই্ গ্রন্থিগুলি 

বদল কগিয়া__-অর্থাৎ রোগ গ্রস্ত গ্রস্থির স্থানে নৃতন 
স্স্থ গ্রন্থি বসাইয়া তাহাদের দৈহিক বিকীত 

সারাইয়া তোলা ও ম্বাতাবিক দৈর্ঘ্য ফিরাইয়া 
আনিবার কজে বিশেষ সাঁফল্ায অর্জন করিয়াছেন। 

এই অস্ত্রোপচারের কাজটি মোটেই কঠিন নয়। 

ডাক্তার কাঁদিসেভা এই অস্ত্রোপচারের কাজে এমন 

দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন যে, একটি গ্রন্থি কাটিম। 

বাদ দিয়া সেখানে অন্য একটি গ্রন্থি বসাইয়া দিতে 

তাহার সম লাগে মাত্র সাড়ে তিন মিনিট হইতে 

আট মিনিট। তিনি প্রথমে কুকুর ও বানক্ষের 

দেহে পরীক্ষামূলকভাবে অস্ত্রোপচার চালাইয়া এই 
কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। 

এই ভাবে গ্রন্থি পরিবর্তন করিবার পর রোগীর 

বয় অন্্পারে তাহার দেহের শ্বাভাবিক ধরর্যয 

ফিরিয়া পাইতে সময় লাগে ২* হইতে ৪৭ সপ্তাহ। 
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রক্কাল্পতা! রোগের নূস্তন ওবধ রক্জে ক্যান্সার রোগ 

রক্তাল্পত রোগ বা আনিমিগ্ায় যাহার! ৫২ বং্সর বয়স্ক। এক মহিল। লিউকেমিয়! 
ভোগেন, টিকিৎসকের তাহাদের পাঠা, ভেড়া 

প্রভৃতি পশু যু বা মেটুপি খাইতে বলেন। 

ইহা রক্তাল্পতা রোগের বিরুদ্ধে এক অতি প্রাচীন 
ব্যবস্থ!। পাঠার মেটুলি অল্প পরিমাণে রোজ পিছ 
করিয়া খাইলে (কাচা খাইতে পারিলে আরও 

ভাল) সাধারণ ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা রোগ সহজেই 

নিরাময় হয়। রোগীর দেহে রক্তকণিকা বা 

হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বুদ্ধির ফলে সে ক্রমে 

সারিয়া ওঠে। 

কিন্তু রক্তাল্পতা রোগের সঙ্গীন অবস্থায় আর 

এই ব্যবস্থায় ফল হয় না। যাহার! অত্যধিক 

রক্তাল্পতা রোগে তুগিতেছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে খুব 

কাধকরী কোন ওঁষধধ আবিষ্ষারের কাঁজে বিভিন্ন 

দেশের বিজ্ঞানীর অনেক দিন হইতেই গবেষণায় 
ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি উজবেকিস্তানের রসায়ন- 

বিজ্ঞানী ম্যানন আজিজফ কোত্যামাইড নামে যে 

বালায্নিক পদার্ঘটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 

অল্মাধিক রক্তাল্লতায় খুব ফলপ্রদ ওষধ হিসাবে 

স্বীকৃতি পাইয়াছে। 

মানবদেহে কৌবাণ্ট ধাতুর অস্তিত্বই যে 
স্ব(ভাবিক রক্ত হুগ্টির কাজ অব্যাহত রাখে তাহা! 

বিজ্ঞানীর। অনেক দিন হইতেই অবগত আছেন। এই 

কোবাণ্টকে কি ভাবে রক্তাল্পতার বিরুদ্ধে কাঞ্জে 

লাগানো যায়, তাহাই ছিল আজিজফের গবেষণার 

বিষয়। দীর্ঘকালব্যাপী অন্গশীলসের পর তিনি 

কোবাল্টের সহিত নিকোটিন-আযামাইভ আপের 

রাঁপায়নিক পংযুক্তি ঘটাইয়া এই কোজ্যামাইভ 
প্রস্তুত করেন। এই কোজ্যামাইড এই জাতীয় 

অন্থান্ত গুঁধধের চেয়ে যেমন দামে সম্তা তেমনই ঢের 

বেশী কার্ধকশ্মী। এই নূতন গ্রধধটি সোভিয়েট 
দেশের হাঁপপাতালগুলিতে ব্থাপকভ[বে ব্যবস্থত 

হইতেছে। 

(রক্তে ক্যান্সার রোগ) হইতে আরোগ্যলাত 

করিয়াছেন বলিয়া নিউইয়র্কের জটৈক চিকিৎসক 

জানাইয়াছেন। এই রোগে সাধারণতঃ কেহ 
বাচে না। 

মাকিন চিকিৎসক সমিতির মুখপত্রে ভাঃ কার্প 
রিচ লিখিয়াছেন ষে, আয়ারন্যাণ্ডের লিমারিকের 

অর্ধবাপিনী এই মহিল| কেমন করিয়া আরোগ্য- 

লাঁভ করিলেন তাহ! তিনি জানেন না। 

ডাঃ রিচ বলেন যে, তাহার রোগিণী নিউইয়র্কে 

বাদ করেন। ১৯৫১ লালে উক্ত মহিলা অনুস্থ 

হইয়া পড়েন এবং বীক্ষণাগারে সর্বরকম পরীক্ষায় 
লেমফোপাইটিক লিউকেমিয়া রোগ হুম্পষ্টভাবে 

নির্ণাত হয়। রক্তের শ্বেতকণিকার উপর এই 
রোগের জ'বাণু ক্রিয়া করে। 

ভাঃ রিচ বলেন, ১৯৫৩ সালে উক্ত রোগিণীর 

দেহে রক্ত সঞ্চালন ও অন্যান্ত চিকিৎসার পরু 
লিউকেমিয়া রোগের সমস্ত লক্ষণ দুরীতৃত হয় এবং 
তখন হইতে তাহার শরীরে উক্ত রোগের আর 

কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি আরও বলেন 

যে, সম্ভবতঃ যিনি রক্ত দান করিয়াছেন তাহার রকে 

এমন কোন পদার্থ ছিল যাহ! উক্ত রোগিণীর রোগ 

মুক্তিতে সহায়তা করিয়াছে। 

রস্তচাপাধিক্যের মতন ওষধ 

নিউঙ্জাদির সিবা ফার্মাপিউটিক্যাল প্রডাক্ট স্ 

নামে একটি ভেষঙ্গ প্রতিষ্ঠান রক্তচাপাধিক্যের 

সম্প্রতি একটি নৃতন ওধধ আবিষ্কার কণিয়াছেন। 
এই গুঁষধধটির নাম দিঙ্গো৷ সার্প। 

রোগীর দেহে গুধধের ক্রিয়া নহজে পরধবেন্ণের 

উদ্দেশে তেঙ্জক্রিয় কার্বন সহযোগে রেলারপিন 

নামে একটি উষধ প্রয়োগ কৰিয়াই উল্লিখিত ভেষজটি 

উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
রেসারপিনের মত এই নূতন ভেষঞ্জ সপরিস্ন। 
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হইতে প্রস্তত ভেষজসযূছের মতই কার্যকরী । কিন্তু 

এই উধধ প্রয়োগে রোগীর দেহে আদৌ কোন 
প্রতিক্রিয়া হয় না। অন্ত বধের সঙ্গে ইহার মিশ্রণ ও 

চলে। 
বিগত দেড় বদর ধরিয়া তিন হ।জ্জারের বেশী 

রোগীর দেহে এই উষধটি প্রয়োগ করিয়! ইহার 

কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইয়াছে । 

মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান 

রাশিয়ার চিকিৎপা-বিজ্ঞন আযকাডেমীর 

ব্যবহারিক শারীরঙব গব্ষেণাগারের অধ্যক্ষ 

প্রফেসর নেগোডস্কী বিভিন্ন জীবের উপর পবীক্ষা 

চালাইয়! এই পিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, চিকিৎমা- 

বিজ্ঞানের দিক হইতে মৃত্যু ঘটিবার পাচ-ছয় মিনিট 

পরে নহে, আরও বহু সময় পরেও নৃতন করিয়া 

প্রাণসঞ্চর কর! অসম্ভব নহে। 

কুকুরের উপর অসংখ; পরীক্ষা চালানে। 

হইয়াছে । দেখা গিয়াছে যে, প্রচুর রক্তপাতের 
ফলে ম্বাভাবিক তাপমাজায় ষে কুকুরের মৃত্যু 

ঘটিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে তাহার দেহ শীতল কিয়া 

এবং ওষধ প্রয়োগ করিয়া ত্রিশ মিনিট, এমন কি 

এক ঘণ্ট1 পরেও তাহাকে বাচাইয়া তোল! সম্ভব৷ 

গবেধণাগারের অবস্থার মধ্যে কৃত্রিম শীতলতা! 

প্রয়োগ করিয়া! চিকিৎস|-বিজ্ঞানের দিক হইতে 

মৃত্যু ঘটিবার এক ঘণ্টা পরেও মন্তিষ্ষদহ ঘকল 

ইন্দ্িয়কে পুনরুজ্জ্গাবিত করা সম্ভব হইয়াছে। 

জল ও মৃত্তিকাস্পর্শী অঙিনব যান 

যুটিশ মনীষার সর্বতেষ্ট প্রকাশ হোভারক্র্যাফ ই 

বা সমুগ্রগামী উড়ন্ত পিরীচ প্রথম যাত্রার জন্য 

প্রস্তুত হইয়াছে। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ওয়াইট 
হ্বীপের একটি কারখানায় ইন্রিনটি এখন পরীক্ষা 

কৰিয়া দেখা হইতেছে। 
অধেক জাহাজ ও অধে্ক বিমান, পিরীচের 

আকৃতিবিশিষ্ট বান হৌভারক্র্যাফ ই সমুব্রের উপর 

জান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

দিয়া জল ছু'ইয়! ছুটিয়া চলিবে--আবার মৃত্তিকার 
মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়! মাঝে মাঝে স্বৃত্তিকা 

স্পর্শ কয়া উহা বিমানের নায় উড়িয়। চলিবে। 

আকাশে মঞ্চ স্থাপন 

বেতার-ত্রঙ্গের পুঞ্তীডৃত শক্তি দ্বারা শীপ্রই 
হয়তে! ১০০ ফুট বিস্তৃত পিরিচের ন্ায় একটি মঞ্চকে 

পৃথিবী হইতে অনেক উচ্চে শুন্যে ধরিয়া রাখা 
যাইবে। রেখিয়ন কোম্পানী ১*ই মে, ওয়ালথাকে-- 
(ম্যাসাচুস্ট্স্) এই সংবাদ ঘোষণা করেন। 

এই কোম্পানী কতৃর্ক উচ্চ শক্তি এবং দ্রুত 
অণুতরঙ্গের এক ধরণের কল নিমিত হইবার ফলেই 
এই ফল লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। একটি 

নিদিষ্ট অবস্থায় থাকিয়াই মঞ্চটি আকাশে উড়িয়া 

বেড়াইবে। 

মঞ্চের হেলিকপ্টারের মত ঘূর্ণায়মান পাখা- 
গুলিকে ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত বেতার-কেন্দ্র হইতে অণু- 
তরঙ্গের সাহায্যে পরিচালনা করা কর হইবে। 

এই ধরণের মঞ্চের সাহায্যে সামান্য খরচে 
টেলিভিনন অনুষ্ঠান এক স্থান হইতে বহু দুরে নয 

স্থানে সহজে প্রেরণ কর! সম্ভব হইবে। | 

ূরষ্টব্য-গত মে সংখ্যায় (১৯৫৯) প্রকাশিত 
"দিনটা কত কড়” প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন-- 
উক্ত প্রবন্ধের নির্দেশিত স্থানগুলিতে নিমোক্ত 

সংশোধিত পাঠ হইবে-_ 

২৬৭ পৃঃ--পাঁদটাকা--বিষুবলম্ব ২৩২৩২” স্থলে 
বিষুবলম্ব ২৩০২৬৪২হইবে। 

২৬৮ পৃঃ--২য় স্তস্ত ৩য় লাইন-স ত ছামাবৃত্তের 

এক চতুর্থাংশ স্থলে অক্ষবৃত্তের এক 

চতুর্থাংশ হইবে। | 
২৬৮ পৃঃ-২য় স্তম্ভ ২*-এর লাইন-." সাইন চস্ব 

ট্যান অ ট্যান লস্থলে “ব' অক্ষরটি কাটা 

যাইবে। ৬৬০টি» 



ধম ও বিজ্ঞান 
দ্বাদশ বর্ষ 

শশী পিপিপি ২ তা স্পা? ৬ পাশাপাশি পপি পি শশী 

জুলাই, ১৯৫৯ 
এসপ৯ শত পাপ তা ৩০ 

২ শিস পা ৬৩ 

মণ মংখ্য। 
পপি চে পস্টস সপ কথা বজ্র পতন শশী পপ শা পা ০০ পাপা ওসি 

১১১০০১১১১১১ 

অবকাশ পরিমাপক যন্্রীদির ব্যবহার ও 
তৎসাহায্যে সময় নিরূপণ 

্ীদেবপ্রসাদ মৈত্র 

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বু 

বিশ্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন। ইহাদের মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সাফল্য হইয়াছে আপেক্ষিকতা- 
বাদের বিশেষ তর্বের ব্যাপারে । বিজ্ঞানের 

ভাগারে ইহাই বোধহয় সর্বাধিক মুল্যবান সম্পদ | 
আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানের মূল চিস্তাধারার 

এক বিরাট পরিবর্তন সুচিত করিয়াছে, যাহাতে 

দেশ এবং কালের সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে নৃতন করিয়' 
ভাঁবিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । এই সম্বন্ধে 

মিনকাওক্কি বলিয়াছেন--এখন হইতে কেবল দেশ 

বা কেংল কাল ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়াছে; এই 
দুইয়ের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের যোগাযোগেই 

মাত্র ইহাদের অন্তিত্ব গ্রমাণিত হয়। 

আপেক্ষিকতাবাদ সম্যক উপলব্ধি করিতে 

হইলে কালাবকাশ সম্বদ্ধে সঠিক ধারণার প্রয়োজন । 
ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী সংজ্ঞা অস্থুসারে না 
হইলেও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অল্প-বিস্তর 

পবিমাণবোধক। এমন কোন কোন প্রয়োগের 

কথা বলিতে পারা ধায় যাহা বাস্তবিকই সংঘটিত 

হইয়াছে, অথবা যাহা হয় নাই অথচ সহক্গেই করা 
যাইতে পারে। আবার এমন প্রয়োগের কথাও 

চিন্তা করা যায় যাহ। বহু আয়ানপাধা, অথবা যাহা 

একেবারেই সম্ভব নহে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আবার 
এমনও হইতে পারে যে, কতকগুলি কখনও কখনও 

সম্ভব হয়। দেখা যাইতেছে যে, একাধারে আমাদের 
দৃষ্টির প্রসারতা সীমাবদ্ধ এবং জ্ঞান অত্যন্ত স্পঃ ও 

সুনির্দিষ্ট । অন্যদিকে আবার তেমনই উপলব্ধি অত্যস্ত 

অস্পষ্ট, কিন্ত গিজ্ঞাসা আমাদের অনস্ত। জাঁন- 

পিপাস্থর মনে অনেক অসঙ্গত প্রগ্রেরও উদয় হয়, 

আর বিজ্ঞানের কতকগুলি বিখ্যাত আপাতবিরোধী 

সত্যেরও উৎপত্তি হয় এইভাবে । উদাহরণস্বরূপ 

ম্যাকওয়েগের ভেমনের ( ঠ7তোর ) কথা অথব! 

এমন অনেক পরীক্ষার কথা বল! ধার যাহায় জন্তু 

পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করিবার কল্পনার প্রয়োজন। 

ম্াযাক্সওয়েলের ভেমনের ব্যাপারটি বর্তমান 

ক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অত্যন্ত 
কৌতৃহলোদ্দীপক বলিয়া এখানে কিঞিৎ আলোচনা 
করা হইল। তাপ-সঞ্চরণ তত্বের ( থার্ষোডাইনা- 
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মিকের) দ্বিতীয় এত্র অনুলারে অসন ত্বাপমাত্রাসম্পন্ধ 

দুইটি বস্তর পাঁশাপাশি অবস্থান অসস্তব, অর্থ।ৎ 

দুইটি বস্তর উষ্ণত1 আলাদা হইলে দুইটির মধ্যে ভাপ- 

বিনিময় হইবে এবং উভয়েই একটি সাধারণ উষ্ণতা 
প্রাপ্ত হইবে। «কাইনেটিক থিয়োরী" অন্ুষায়ী কোন 

একটি গযাদের উষ্ণত। নির্ভর করে সেই গ্যাসের অণু 

গুলির গতিশীলতার উপর। কিন্তু এই অণুপগুপির 

সব কয়টি একই গতিসম্পন্ন নহে-উষ্া অনুযায়ী 

গতির গড় পরিবতিত হয়, অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়িলে 

অধিক গতিবিশিষ্ট অনুর স'খ্য। বাড়িয়া যায়। 

সেইজন্য একই উষ্ণতাবিশিষ্ট গ্যাসের মধ্যে বিভিন্ন- 

গতিসম্পন্ন অণুগুলি চারিদিকে থুড়িমা বেড়াইতেছে 
বলিয়া ধর! হয়। ম্যাক্সওয়েল কল্পনা করিলেন 

যে, যদি এমন কোন একটি দ্বাররক্ষী পাওয়া ধায় 

যাহার কাজ হইবে, একটি গ্যাঁসপূর্ণ ও অন্য একটি 
শূন্য আধাবরের মধ্যবত্তী স্থানে থাকিয়া কেবল অধিক 
গতিসম্পন্ন অণুগুলিকে শূন্তপাত্রে যাইতে দেওয়া । 
তাহা হইলে ক্রমে ক্রযে এই পাত্রে সঞ্চিত অণুগুলির 
গড় গতি প্রথম আধারের অণু হইতে অনেক বেশী 

ইইবে। অর্থাৎ একটি পাত্রের গ্যান অপর পাত্রের 
গ্য/স হইতে উষ্ণতর হইবে এবং ভাপ-পঞ্চরণ তত্বের 

বিপরীত-ধমা ফল পাওয়া যাইবে। উপযুক্ত 
ঘটনা সম্পূণই নির্ভর করিতেছে এমন একটি 
বিচারবুদ্ধিপম্পন্ন দ্বাররক্ষকের উপর, যাহার অস্তিত্ব 

কল্পনীতেই সম্ভব এবং তাহাকেই ম্যাকাওয়েলের 

ডেমন বলা হয়। 

সময় ও অবকাশ 

সময়ের পরিমাপ বলিতে মুলতঃ কোনও 

আবর্তমান ঘটনার পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বুঝাইয়া 
থাকে; কোনও পরিমীপক মানের প্রয়োজন 

হয় না। দৈর্ঘ্য মাপিতে হইলে সব সময়েই ছুইটি 
দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক হিসাব করা গ্রয়োজন। 
ইহাদের মধ্যে একটি হইল ধৈর্যের একক ও অন্যটি 
হইল যে দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে। কিন্তু সময় পরিমাপ 

্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 

করিতে এইব্ধপ কোনও তুলনামূলক হিসাবের 
প্রয়োজন নাই, সময়ের এককগুলির পুনরাবৃত্তির 

সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি গণন। করিলেই মাপ পাওয়! 

যায়। কোনও বস্ত্র দৈর্ঘ্য মাপিতে হইলে দৈর্ঘ্যের 

একক কতবার তাঁহার মধ্যে যায় তাহা হইতেই 

দৈর্ঘ্যের মাপ ধরিতে পাবা যাঁয়। কিন্তু কোনও 

ঘটনার সময় বুঝাঁইতে হইলে মেই ঘটনা অবধি 
পৌছিতে বাস্তবিক কতগুলি সময়ের একক অতিক্রান্ত 

হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই হইবে। দেখা 

যাইতেছে, সময়ের পবিমীপের সহিত সমকালিনতা, 

অর্থাৎ দুইটি ঘটনা একই সময়ে ঘটিতেছে কি না 

ভাঁহ! বিচার করিবার প্রশ্ন জড়িত। 

যদিও সময় পরিমাপ করিতে হইলে নীতিগত- 

ভাবে কেবল গণনার প্রয়োজন তথাপি বান্তবক্ষেত্রে 

দুইটি বিভিন্ন কারণে সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য 

পরিমীপের প্রশ্নও অঙ্গীভূত হয়। এই কারুণ 

দুইটির প্রথমটি হইল, সময় বিভাগ স্ক্ম হইতে 
সুস্সতর করা (সহায়ক হিসাবে) এবং দ্বিতীয়টি 

হইল, যে কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তকে হুনির্িষ্টভাবে 

চিহ্নিত কর। ( সহীয়ক হিসাবে )। উভয় ক্ষেত্রেই 

মূলনীতির কোন ব্যত্যয় হয় না। সম্ভবতঃ প্রয়ো- 

জনীয় তা অপেক্ষা সবিধার জন্যই এইরূপ কর] হইয়া 

থাকে। অবকাশ বিবধনের যন্ অপেক্ষা অণুবীক্ষণ 

যঙ্ত্রের উন্নতির পরিমাণ বহুগুণ বেশী হইলেও কোন 

কোন ক্ষেত্রে ইহারও প্রয়োগ আছে। নুর্ধগ্রহণের 

সময় নির্দেশ করিবার জন্য অতি দ্রতবেগে সহ্য 

এবং একটি ঘড়ির চলচ্চিত্র একই সঙ্গে গ্রহণ করা 

এই ধরণের একটি প্রয়োগ । সমকালিনতা বিচার 

করিতে হইলে ইহাদ্দের মধ্য হইতে এমন একটি 
চিত্র বাহির করিতে হইবে যাহাতে সর্বপ্রথম 

সর্ষের কোন অংশই ধরা পড়ে নাই। 

যে মুহূর্ত হইতে সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য 

সময়ের এককগুলির গণন। সরু করা হয়, তাহাকে 

আমরা প্রাথমিক ইপক (10810673691 ০০০০1) 

বলিতে পারি। ইহার নির্বাচন সম্পূণই আমাদের 
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ইচ্ছার উপর নির্ভর করে--তবে রীতি ও 

সাধারণ স্বীকৃতি অন্যায়ীই ইহা গ্রহণ কর] হয়) 
যেমন--গ্রচলিত রীতি অন্ুলারে খুষ্টের কাঁল 

হইতে বংসর গণনা করা হইয়া থাকে। 

মাস গণনা সরু হয় বৎসরের প্রথম হইতে, মাসের 

প্রথম হইতে দিন এবং এইরূপ ভাবেই ঘণ্ট!, 

মিনিট ও সেকেণ্ড গণনা করা হয়। দিন ও 

বখ্মবের মধে; খুব সোজাহজি কোন সন্বন্ধ ন 

থাকিবার জন্যই প্রধানতঃ দিনপঞ্জীতে নানারূপ 

পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। 

কোন দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন 

মোটামুটিভাবে দর্ঘ)জ্ঞাপক মানের আদর্শ অন্থ্যায়ী 
একটি গ্রতিলিপি। ঠিক সেইরূপ আমরা সাধারণ 

ঘড়িগুলিকেও সময়-নিধারক আদর্শ মানের মোটা- 
মুটি প্রতিলিপি বলিয়া ধরিতে পারি । 

'ইপক" বলিতে একটি বিশেষ মুহূর্ত বুঝান হইলে, 
দুইটি পৃথক ইপকের মধ্যে যে অবকাশ তাহাই 
পরিমীপযোগ্য সময় । যখনই কোন একটি বিশেষ 

ঘটনা বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বল। হয় 

তখনই ধরিতে হইবে যে, তাহার সহিত একটি 

পরিমাপযোগ্য অবকাশের প্রশ্নও জড়িত আছে। 

এই অবকাঁশ হইতেছে প্রাথমিক ইপক ও ঘটনার 

ইপকের মধ্যে। সময় নিরূপণের কথা বলিলে 
সেইজন্য এক হিসাবে প্রাথমিক ইপক হইতে 

অবকাশ পরিমাপ করা বুঝ।য়। সেইজন্য আমরা 

সময় নিরূপণ না করিয়া কেবল অবকাশ পরিমাপ 

করি--একথ! বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে 

একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। যখনই কোন 
একটি বিশেষ ঘটনার কাল নিরূপণ করা হয় তখনই 

অবকাশটির অন্ত প্রান্ত, অর্থাৎ প্রাথমিক ইপকও 

আমাদের জানা থাকে। কিন্তু সময়ের অবকাশের 

কথা বলিলে তাহা কালগ্রবাহে অনির্দিষ্ট থাকে। 

ষ্দি বল! হয়, আমি আমার বন্ধুর সহিত আধঘণ্টার 

জন্য দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তদপেক্ষা! আমার 
বন্ধুর সহিত রাবি ৮ট!| হইতে ৮।০টা পর্বস্ত দেখ! 

অবকাশ পরিমাপক যঙ্জাদির সময় নিরূপণ ৩৭৭ 

করিতে গিয়াছিলাম বলিলে সময় সন্ধে অনেক 

নির্দিষ্টভাবে ঘটনাটি বণিত হইবে। যদি ইহার 

সহিত দ্বিন, মস ও বৎসরের কথাও বল থাকে 
তাহ হইলে ঘটনার কাল সম্বদ্ধে কোন অল্পষ্টতা 

থাকিতে পারে না। 

পরাক্ষার যাথার্থ্য প্রতিপাদন 

অনেক পরীক্ষাতেই কোন একট পাধিব ঘটন! 

অথবা অবস্থার পরিবর্তন হার, অর্থাৎ সময়ের 

সহিত তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নিধশারণ 

করা প্রয়োজন। সেই সকল ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্গণ 

কোন ঘড়ির প্রয়োজন অনুভব করেন না--একটি 

প-ওযম়াচের সাহায্যে আরও ভালভাবে কাজ 

চালান সম্ভব। এখানে প্রয়োজন, যে কোন 

একটি পুর্ব-নিণণীত কালাবকাশ; কালপ্রবাহে 
তাহার অবস্থান অজ্ঞাত থাকিলে৪ কোঁন ক্ষতি 

নাই। কালপ্রবাহ সম্বন্ধে পদার্থবিদগণ একাস্ত 

নিস্পৃহ থাকিতে পারেন। তাহার কারণ হইতেছে 

এই যে, তাহার প্রয়োজন অঙ্গধায়ী জ্যোতিবিদ 

তাহাকে কাঁলাবকাশের যে পরিমাপ নির্দেশ করিয়া 

দিয়াছেন তাহাতেই তাহার সম্পূর্ণ আস্থা বর্তমান 
এবং অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, পদার্থবিদের 
অন্যান্য যে সমস্ত পরিমাপ করা প্রয়োজন তদপেক্ষা 

কালাবকাশের পরিম(প অনেক বেশী নিভূ'ল। সম্ভবতঃ 

এই কারণে যখনই কোন বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য 

কর! প্রয়োজন তখনই সময়ের পরিমীপটিকে স্বাধীন- 
ভাবে পরিবর্তনশীল বলিয়! ধরা হয়। কিন্তু এমন 

কোনও মৌলিক কারণ নাই যাহার জন্য ইহা 

নিঃলন্দেহে ধর! যায় যে, সময়ের পরিমাপ অন্ঠান্ত 

বিষয়ের পরিমাপ হইতে অধিকতর নিভূলভাবে 

করা যাইবেই। বাস্তবিকপক্ষে সময়-নিধারণ সকল 

সময়ে নিভূলি না-ও হইতে পারে। কোন পরীক্ষার 

ষাথার্থ্য প্রতিপাদন বিষয়ে এই যুক্তির যথেষ্ট 

গুরুত্ব আছে। বন্ততঃ যে পরীক্ষায় সময়ের পরিমাপ 

প্রয়োজন সেই পরীক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে নিভূ'ল হইয়াছে, 
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এই কথা বল! যাইবে না, ধতক্ষণ পর্যস্ত পধবেক্ষিত 

কালাবকাশের ষাথার্থ্য প্রমাণিত না হইতেছে । 
কোন পরংক্ষার যাথার্থয প্রমাণ করা যায় কিনা 

তাহা হইতে স্বতঃপিদ্ধভ!বে বুঝিতে পারা যায় যে, 

পরীক্ষাটি বৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হইয়! থাকিলে 

অন্ধ যে কোন স্থানে যেকোন সময়ে মেই একই 

পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। কোন কঠিন 
বর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে নিঃ:সন্দেহ হইতে হইলে উহা 

ছিতীয়বার পরিমাপ করা প্রয়োঞ্জন। উষ্ণতার 
পরিবর্তন এবং দৈর্ঘ্যের উপর ক্রিয়াশীল অন্তান্ত 

কারণগুলি সম্ষপ্ধে অবশ্ঠই অবহিত থাকিয়া এরপ- 

ভাবে পরিমাপ করিতে হইবে, যাহাতে এই সকলের 

দরুণ কোনরূপ ভর।স্তি না ঘটিতে পারে। অতঃপর 

অবকাশ পরিমাপ যথার্থ হইয়াছে কিনা তাহা 

কিভাবে বিচার কর! যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা 

কর প্রয়োঞ্জন। একবার ষে কালাবকাশ অতি- 

বাহিত হইয়াছে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পরিমাপ 

কর! সম্ভব নহে। সেই কারণে আজ আমরা যেটুকু 
কালাবকাশকে সেকেণ্ড বলিয়া! অভিহিত করি এবং 

একটি ষ্প-ওয়াচের সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারি, 

তাহাই যে পঞ্চাশ বসর পূর্বে নির্ণাত নেকেপ্ডের 
সমান অথবা তাহার সহিত কোন একটি স্থির সম্বন্ধ- 

যুক্ত, এই বিষয়ে পিঃন্দেহ হইবার উপায় কি? 

ইহার উত্তরে বলিতে পার! যায় যে, কালাবকাশ 

সম্বন্ধীয় সমত্ত পরীক্ষ। পঞ্চাশ বত্সর পূর্বে যেমন লত্য 
ছিল আজ 9 তাহা মমানভাবে সত্য । অবশ্ঠ উত্তরটি 

সম্পূর্ণ হয় নাই। কাল নিরূপণ এবং কালাবকাশ 
পরিমাপ সম্বন্ধে একেবারে নি:সন্দেহ হইতে হইলে 

দেখিতে হইবে ষে, পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন ঘটন৷ 

এবং ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনার 

কাল গণনার সাহাযষ্যে নিরূপণ কর] যায় কিনা 

এবং গণনার সহিত পর্যবেক্ষিত ঘটন। বা ঘটনার 

বর্ণনার মিল আছে কিনা। এখানে ষে সকল 

ঘটনার কথ! ধর হইতেছে, সেগুলি অবশ্ত সবই 

জুন ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

নৈনগিক এবং মঙ্থহ্য-নিয়ন্ত্রণশূন্ত । এই সম্পর্কে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঘটনাবলী পাওয়া যায় আকাশ- 

চারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণে । 

সুর্য গ্রহণ এবং চন্দ্রদ্ধার! বিভিন্ন তারকার সমাঁবরণই 

ইহাদের মধ্যে প্রধান। কালনির্ণর (এবং কালাবকাশ 

পরিমাপ ) যথার্থ হইয়াছে কিনা, প্রতিপাদন করিতে 

হইলে একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঘটনাটি 

সময়ের উপর নির্ভর করিতেছে না ধরিয়া নময়ই 

ষেন ঘটনার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধারণা করিতে 

হম্প। এক হিসাবে সময় যেন ন্বাধীনভাবে পরিবর্তন- 

শীল সংজ্ঞার স্থলে পরাশ্রদ্নী হইয়া পড়িতেছে। 

তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। ছুইটি অথবা 

ততোধিক সংখ্যক অপখ্বর্তনশীল বিষয়ের মধ্যে 

সম্বন্ধ স্থচিত করে, এরূপ একটি সমীকরণের সাহাষ্যে 

কোন একটি ঘটন] সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লীভ করা 
যায়। কিন্তু যে বিষম্নগুলির পারস্পরিক স্ন্ধের 

সাহায্যে এইবপ হয়, সেগুপির প্রত্যেকটি কোন এক 

সময়ে স্বাধীন এবং অন্ত সময়ে পরনির্ভরশীল বলিয়া 

পরিগণিত হইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণই নির্ভর 

করে ঘটনাটি কিভাবে ঘটিতেছে তাহার উপর । 

পরীক্ষার যাথার্থ/ প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার 

করিতে এমন সমস্ত পণীক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে 

কালাবকাশ পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং 
যাহাজে সময় পরিমাপের ন্যায় সমান সঠিকভাবেই 

সময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্ত একটি পরিবর্তনশীল 

বন্তর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। উদাহর্ণস্বরূপ 

বেগ ও ত্বরণ পরিমাপের কথ। ধরা যাইতে পারে। 
এতঘ্যতীত একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিলে 

তাহাদের ফলের মধ্যে যদ সামণন্ত না থাকে, 

তাহা হইলে কোন্ পরিমাপটির সঠিকতার অভাবে 

ইহা হইয়াছে তাহা বিচার্ধ হইয়া পড়ে। যদি গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির গতিবিধি সংক্তান্ত তথ্যাদি হইতে 

কালাবকাশটিকে কালল্লোতের কোন নির্দিষ্ট 

কঙ্গতৃক্ত করিয়া লওয়! যায়--অর্থাৎ যে ছুইটি নি 

মুহুর্তের মধ্যে পরীক্ষা চালান হইয়াছে তাহাদের 
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যদি বিশেষভাবে চিহ্নিত কর। সম্ভব হম, তবে 

সময়ের পরিমাপ যে সঠিক হইয়াছে, সেই বিষয়ে 

নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল বলিয়া! ধরা যাঁয়। 

কালক্রম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে গ্রহ- 

নক্ষত্রাদির ব্যবহার হইতে তাহাদের অবস্থান অথব। 

তৎ্সংক্রাস্ত অন্তান্ত ঘটনার কথা পূর্ব হইতেই 
নির্দেশ কর! যায় এবং পরে ৪--এইরূপ ঘটন! ইতি- 
পূর্বে কৰে ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে পার! যায়। 
কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা এবং তথ্ধিষয়ে ভবিষ্তু- 

্বাণীর সহিত তুলনামূলক বিচার করাকেই আমর! 
সেই ঘটনার সম্বন্ধে মতবাদের পরীক্ষা বলিয়াই 

সাধারণতঃ ধরিয়া থাকি । জ্যোতিধিজ্ঞানে 

এইবপ অনেকগুলি ঘটনার বিষয়ই জানা যায, 

যাহাদের সঙ্বদ্ধে মতবাদগুলি সম্পূর্ণ সঠিক নহে 
বলিয়াই বোধ হয়। ইহার কারণন্বরূপ বলা 

যায়--এই সকল ক্ষেত্রে গণনা এতই কঠিন ষে, 
তাহা সঠিকভাবে করা ক্ষমতাবহিভূতি। এই 

জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীঘ 

পরীক্ষাটিই উল্লেখষোগ্য। পৃথিবীর আবর্তন সম- 

গতিসম্পন্ন নহে এবং উহার ত্বরণও অপম। সেই- 
জন্য যে কোন ছুইটি বিভিন্ন সময়ে পাঁচ বৎসরের 

ছুইটি কালাবকাশ লইয়! বিচার করিলে দেখ! যাইবে 

যে, একটিতে দিনের গড়মাঁপ অন্যটির গড়মাপ 

হইতে সামান্ত পৃথক। পৃথিবীর আতভ্যস্তরিক 
অবস্থার জন্যই যে এরূপ হ্য় তাহ অহুমান করা যায়, 

কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া কিছুই বলা 
যান না। 

আগেই বলা হইয়াছে ষে, কোন আবর্তনশীল 
ঘটনা! কোন কালাবকাশের মধ্যে কতবার সংঘটিত 

হইতেছে, তাহা গপন। করিয়াই মূলতঃ সময়ের 
পরিমাপ করা হয়। কয়েকটি ঘটন1 হইতে এই 
কথ! খুব সহঙ্গে বুঝিতে পার! যায়। সাধারণ ঘড়ির 
টিক্টিক শব্ধ গুণিয়া অথবা বৈদ্যুতিক সঙ্কেত 

হইতে সমগ্নের পরিমাপ পাওয়। খুবই সহজ । কিন্ত 
এইক্ধপ পরিমাপ বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না 

অবকাশ পরিমাপক যঙ্জ।দির সময় নিনীপণ ৩৭৯ 

কারণ ইহা সকলের নিকট সহজলভ্য নয় এবং 

কালশ্রোতের মধো ইহার স্থামিত্বের স্ব্পতাও আর 

একটি কারণ। সময়ের মৌপিক পরিমীপের জন্ত 
প্রয়োজন এমন একটি ঘটনার, যাহা যে কোন 

সময়ে যে কেহই প্রয়োজনীয় যস্ত্রা্ির সাহাষ্যে 

পরিদর্শন করিতে পারে এবং তাহা হইতে সর্বঅই 

একটি স্ৃমগ্জন ফন পাইতে পারে। সাধারণভাবে 

সর্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণকাঁল হইতেই 
সময়ের পরিমাপ কর। হয । কিরূপভাবে পৃথিবীর 

পরিক্রমণ-হার গণনা করিতে হইবে, তাহ ঠিক করা 
অবশ্য অত্যন্ত দুরূহ । বিষয়টি খুবই জটিল। সেইজন্থ 
পৃথিবীর আবর্তন-হার কিরূপে সুষ্ঠুভাবে গণনা কর! 

যায়, প্রথমে তাহাপ আলোচনা করা প্রয়োজন । 

পৃথিবীর আবতন-হার 

সাধাদণভাবে এই আবর্তন-হার গণনা করিতে 
আমাদের প্রয়োজন একটি দূরণীক্ষণ যন্ত্রের । ওলন- 
দড়ির সাহাষ্যে প্রথমে দূরবীক্ষণ হস্ত্রটিকে উল্নম্বভাবে 
বসাইয়া তাহার ফোকাসে অতি সরু একটি 

তার উত্তর-দক্ষিণ দিকে ল্থালম্বিভাবে টানা দিয়া 

রাখিতে হইবে । এইভাবে অবস্থিত দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রটির মধ্য দিয়া কোন তারকা দেখিতে পাওয়া 

যায় কিনা--পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কোন 

তারক দেখিতে পাওয়া গেলে সেটি ঠিক কোন্ 

সময়ে তাঁরের প্রতিবিদ্বের আড়ালে ঢাকা পড়িতেছে, 

ঠিক সেই মুহূর্তটি লক্ষ্য কর! প্রয়োজন। একই 
তারকার পরপর দুইবার তারটি অতিক্রম করিতে 

যে সময় লাগে, তাহাই মোটামুটিভাবে পৃথিবীর 

আবর্তনের পর্যায়কাল। এই পরীক্ষায় দূরবীক্ষগ 

যন্ত্রের প্রয়োজন প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি 

স্থির করিয়া রাখিবার জন্য । 

এইরূপ স্থুলভাবে পরিমাপকালে পর্ধবেক্ষকের 
অবস্থিতি যদি ৪*০ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে হয়, 
তাহা হইলে. এইরূপ পরিমাপে ভমের পরিমাণ 
১*৬-এর মধ্যে ১ ভাগ হয় এবং ইহার অধিকাংশই 
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হয় পর্ধবেক্ষকের দোষে। ঘদ্দি পরিষাপকালে 

যস্থ।ির সাহায্য গ্রহণ কর] হয়, তাহা হইলে এই 

ক্রটির পরিমাণ আরও কমি ১০" ভাগের মধ্যে 

একভাগে দাড়ায়। আরও ক্ুক্্রভাবে নিভূ্ল 

পরিমাপ পাইতে হইলে নিউটনের বলবিদ্ভা অনুসারে 
নিযলিখিতভাবে অক্ষ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ 

কর! হয়। পৃথিবীর বিষুবরেখার নিকটবর্তা অঞ্চল 

কিঞ্চিৎ স্ফীত এবং সেই কারণে স্র্য ও চন্দ্রের 

মহ।কর্ষজজনিত বদ এই অঞ্চলের উপর নন্যান্ত অঞ্চল 

অপেক্ষা বেশী। এতদ্বাতীত স্থর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর 

বিযুববেখার একই সমতলে অবস্থিত নহে। উল্লিখিত 

অক্ষ-বিচলনজনিত ভ্রমের কথ ছাড়িয়া দিলে অন্যান্ত 

যে সকপ ভ্রম থাকিয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্বেক্ষণ- 

কালীন আকন্মিক ভরমগুলিই প্রধান। একটি তারকা 

পর্যবেক্ষণ করিবার পরিবর্তে অনেকগুলি তারকা 

লইয়৷ পরীক্ষ| চালাইলে এই ভ্রমের পরিমাণ দশভাগ 

কমাইয়]! ফেলা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 

যে, ভ্রমের পরিমাণ ১০৮ ভাগের কয়েক ভাগে 

আঁনিয়! ঠেকে । ইহারও পরে যেভ্রম থাকিয়া যায় 
তাহ! প্রধানতঃ কোনও একটি মাত্র কারণের জন্য 

নহে; অনেকগুপি কারণ একই সং তাহার জন্য 

দায়ী | যেমন, তারকাঁগুলির একটির সহিত অপরটির 

গতিবেগের পার্থক্য, পযবেক্ষক ও পৃথিখীর অক্ষের 

মধ্যে আপেক্ষিক পরিবর্তন এবং পর্ধবেক্ষণকালীন 

অন্তান্ত আকম্মিক ভ্রম। পরিদংখযান সংক্রান্ত 

বিশ্লেষণের সাহায্যে বিশেষরূপে পরিদশিত পরীক্ষার 

ঘারা ভ্রমের মান্্। ১০৮ ভাগের একভাগে কমাইয়া 

আনা যায়। ইহা অপেক্ষাও স্থম্্মভাবে এই নকল 

ভ্রম বিচার করিবার কোন সার্থকতা নাই। 

পূর্বোক্ত বিষয়গু'লর মধ্যে দেখ! যায় ষে, কোন 

মীপ করিতে হইলেই একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা 
অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত পর্মাণ নির্ণয় করা হয়। 

আলোচ্য বিষয়ে পরিদৃশ্তমান তারকারাঁজিই এই 
কাঠামোর স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি 
তারকা অন্য ষেকোন একটি তারকা হইতে ভিন্ন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ ব্ধ, ৭ম সংধ্যা 

গতিদম্পন্ন বপিয়াই গতির গড় শুন্য ধরিবার কোন 
যুক্কিদঙ্গত কারণ নাই, বরং ইহা মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে, সমগ্র তারকারাজির একই সঙ্গে 
সামান্য কিছু আবর্তনিক গতি আছে। প্রকৃতপক্ষে 

ইহাই ঠিক এবং এই পরিশিষ্ট আবর্তনিক গতি 
হতিবিগ্া (71617096105) এবং গতিবিষ্যার 
(10529820105) সাহায্যে ছুইটি বিভিন্ন উপায়ে 

পরিমাপ করা সম্ভব। বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ে 

আর অধিক আলোচন। নিশ্রয়োজন। 

০স০কগড 

প্রাক অধশতাব্ধী হইল জ্যোতিবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য 

করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আবর্তন হইতে সময়ের যে 

পরিমাপ পাওয়া যায় তাহা যথেষ্ট স্থক্মম নহে। 

ত্বাভাবিকভাবেই বহু শতাব্দী ধরিয়। যে ভিত্তি 

মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা সহঙ্জে 
পরিত্যাগ করা যায় না। এই কারণে বহুভাবে 

বিভ্রান্তির স্ষ্টি হওয়াও ম্বাভাবিক। বাস্তবিক, 

পূর্বে পৃথিবীর আব্তন-হার ব্যতীত সময়ের 
অপরিবর্তনশীল একক পাইবাঁর অন্ত কোন পন্থা 

নাই বলিয়া ধারণ! এতই দৃঢ়মুল ছিল ষে, সাধারণভাবে 
এই মতের বিপক্ষে যাওয়া কোন বৈজ্ঞানিকের 

পক্ষেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। তারপর 

ই. ডাঁবলিউ, ব্রাউন (১৯২৬), ভার্রিউ. ডি. সিটার 
(১৯২৭), এইচ, স্পেনপার জোন্স (১৯৩৯) 

প্রভৃতির স্যার চিন্তাশীল মনীধীর দৃষ্টি এইদিকে 
আকৃষ্ট হইল এবং তাহার! দেখাইলেন ষে, পরি- 
দৃশ্যমান ঘটনাবলীর সঠিক সমন্বয় সাধন করিতে 
হইলে পুরাতন মত পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 
ভাবধারার সাহাধ্য লওয়। প্রয়োজন । ইদানীং কালে 

ইহাদের যুক্তিজাল এতই স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ষে, 
বর্তমানে মেকেণ্ডের সংজ্ঞা বিশ্বসংস্থা কর্তৃক পরিবর্তন 

করিতে হইয়াছে। পূর্বে সেকেণ্ড বলিতে গড় 
সৌর দিবসের চডষ্টকক ভাগ বুঝাইত; এখন কিন্ত 
এঁকাবন্ধ কাল (20161706115 11096) অনুযায়ী 



জুলাই, ১৯৫৯] 

১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী দ্ধিগ্রহর যে ট্রপিক])াল 

বৎসরের আরম্ভ, তাহার ৩১৫৫৬৯২৫,৯৭৪৭ ভাগের 

একভাগ ধর! হয় এক-একটি সেকেণ্ডের পরিমাণ । 

নূতন সংজ্ঞা অহ্ুযায়ী সেকেণ্ডের পরিমাণ 
দ[ড়াইয়াছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সেকেপ্ডের 
গড় মাপের সমান। পুরাতন নিয়ম অন্ুঘায়ী সময়ের 

মাপ হইতে গড় সৌরকাল (যদি গ্রীণউইচে 
মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরেখ! ধরিয়া কালনিরয় করা 

হয় তাহা হইলে সাধিক কাল পাওয়! যায়), এখন 
নৃতন নিয়মের সময়কে বলা হয় 01062082113 01006 

বা এক্যবদ্ধ কাঁল। এই ছুইটি কালের মধ্যে পার্থক্য 
এইরূপ যে, এক্যবদ্ধ কাল অমন্ুযায়ী চালিত ঘড়ি 

সাবিককাল নির্দেশকারী ঘড়ি হইতে প্রীয় ৩, 

সেকেও্ড আগাইয়া থাকিবে । এই জন্য কোনবূপ 
বিভ্রাস্তির স্প্টি হইবার কারণ নাই; যেহেতু ঘড়িগুলি 
পূর্বের ন্যায় সাবিক কালই নির্দেশ করিতে থাকিবে। 
প্রয়োজন অন্ুযাঁমী মাত্র যথাযথভাবে সংশোধিত 

করিয়] তাহ! হইতে এক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করা যায়। 

উক্ত পম্থার ধি্ল্প হিসাবে ঘড়িগুলি এক্যবদ্ধকাল 

নির্দেশ করিতে পারে, একূপভাঁবে পরিবতিত করিয়া 

লইলেও চলিতে পানিত; কিন্তু ইহাতে নাবিক ও 

অন্যান্ত পরিমাপকদের নভ্তাঁয় যাহাদিগকে পরীক্ষা- 

গারের বাহিরেই দ্রাঘিমা নির্ণয় করিতে হয়, 

তাহাদের বিশেষ অন্থবিধায় পড়িতে হইবে। কারণ, 

তাহাদের পক্ষে এক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় করিবার সমস্ত 

সাজসরগাম ও আয়োজন রাখ] সম্ভব নয়। সেইজন্য 

অস্থবিধ! যদ্দি সম্পূর্ণ দুর করিতে ন পারা যায় তবে 
যাহাদদের পক্ষে সেইগুলি কাটাইয়া উঠ সম্ভব 

তাহাদের পক্ষেই এইগুলি থাকা ভাল, অর্থাৎ 

বিশেষ ধরণের মানমন্দিরে কালনির্ণয় করিয়া 

প্রচারিত হইলেই সর্বাপেক্ষা হু ব্যবস্থা হয়। 

সেকেণ্ডের নূতন ও পুরাতন সংজ্ঞার মধ্যে ছুইটি 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এই সংজ্ঞা অন্ষায়ী কোন 
একটি বিশেষ মুহূর্তে কালনির্ণয় করিতে হইলে 

বর্তমান ট্রপিক]াল বৎসরের সহিত ১৯০*,০ 

অবকাশ পরিমাপক হন্ত্রাদিয় সময় নিরূপণ ৩৮১ 

উপিক্যাল বৎসরের সকল সময়ের সম্বন্ধ জানা থাক। 
প্রয়োজন। এতত্যতীত ট্রপিক্যাল বসর বলিতে 
একটি নির্দিষ্ট পরিমীপের কাঠামোর মধ্যে দ্র্ধের 
চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের গড় সময় বুঝাইয়া 
থাকে। ইহার দ্বারা কোন একটি বিশেষ পরিক্রমণের 
সময় চিহ্নিত করা হয় লা। বস্তুতঃ, কোন একটি 
বিশেষ পরিক্রমায় অন্য একটি হইতে ২* মিনিট, 

অথব1 ৩১১০৪ ভাগের একভাগ সময় বেশী লাগিতে 

পারে। কিন্তু গড় সৌর দিবস বলিতে আমর! 
পৃথিবীর ধে কোন আবর্তনকাঁলকেই ধরিয়! থাকি। 

ূর্ঘ পরিক্রমা 
এক্যবদ্ধ কাল নির্ণয়ের প্রণালী আলোচনা 

করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে, কিভাবে কোন 

মতবাদের সাহাধা না লইয়াই কোন একটি বিশেষ 

সুর্য পরিক্রমা লক্ষ্য করাযায়। হ্ুর্ধের চতুর্দিকে 
পৃথিবীর বাধিক পরক্রমণের ফলে তারকারাঞজির 

পটভূমিকায় সুর্যের গতি লক্ষিত হয়-তারকা- 

সমূহের অবস্থান স্থির ধরিয়া দেখা! যায় যে, স্্য 

বত্সরের বিভিন্ন সময়ে খগোলের বিভিন্ন স্থানে 

অবস্থিত থাকে । যে কোন নিদিষ্ট মুহুর্তে সধের 

সহিত তাহার পশ্চাৎপটে অবস্থিত নিকটস্থ তারকার 
কৌণিক সম্বন্ধ অত্যন্ত সুপ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। 
সাঁধারণভাবে জ্যোতিষ শান্ত্ান্যায়ী পন্থাতেই এই 
কোণ নির্ণয় কর] সম্ভব, কোন বিশেষ তত্বের প্রয়োজন 

হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া সর্ষের এই আপাতৃষট 

অবস্থান চিহ্িত করিয়া রাখিলে খ-গোলের উপর 

একটি বৃত্ত পাওয়া যাইবে) এই বৃত্বটি নিজেই 

ইহার কোন একটি ব্যাসকে অক্ষ করিয়া এক 

শতার্ধীতে ৪৭ পেকে (কৌণিক পরিমাপ ) হারে 
আবর্তিত হইতেছে । এই বৃত্বের উপর হইতে হুর্ধের 
অবস্থানগত বিচ্যুতির সর্বাধিক পরিমাণ এক 
সেকেণ্ডেরও (কৌণিক ) কম। এই (হুর্যপথ ) 
বৃত্তের ঘূর্ণন এবং এই পথ হইতে হৃর্ধের বিচ্যুতি-_ 
উভয়ের কারণই এক । নিউটনীয় বলবিগ্যা অন্থসারে 



৩৮২ 

পৃথিবীর উপর শুক্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের 

মহাকর্ষের দরুণই এইরূপ হইয় থাকে। ্র্পথ- 

বৃত্তের অঙ্গটির সপ্গিহিত কোন নক্ষত্র বাছিয়া লইয়। 

খুব সহজেই পরপর ছুইবার এই নঙ্গত্রটি অতিক্রম 
করিতে যে সময় লাগে তাহ পরিমাপ করা যায়। 

এইভাবে একটি স্থ্ব-পরিক্রমার সময় নিণীঁত হয়। 

পৃথিবীর আছিক আবর্তন গণনার ন্টায় ইহাতেও 

একই পরিমাপের কাঠামোর সাহায্য প্রদ্ধোজন এবং 

সেই কারণে ইহাও যথেষ্ট শুক্দ্ ও সঠিকভাবে 

পরিমাপ বরা যায়। 

ঢ01)9176119 71106 বা এক্যবদ্ধ কাল নির্ণয় 

কবিতে হইলে গ্রইসমূহের গতির সমীকৃত ফল জানা 

চাই। এইরূপ স্ুত্রগুলি হইতে নক্ষত্ররাজির মধ্যে 

সূর্যের কৌণিক অবস্থান ও এক্যবদ্ধ কালের 

পারস্পরিক সম্বন্ধ বাহির করা যাঁর এবং তাহা হইতে 

যেকোন সময়ে সর্ষের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া কাল- 

শ্রোতে সেই বিশেষ মুহুর্তটি নির্দিষ্ট করিয়া রাখা 

যায়। 

গ্রহপুঞ্জের গতিনিয়ামক স্তর আপেক্ষিকতা- 

বাদের সাধারণ সুত্র হইতে উদ্ভূত হইলেও সাধারণতঃ 
যে ভাবে ইহার ব্যবহার হয় তাহাতে নিউটনীয় 

মতানুষায়ী স্থত্রগুলি বাহির করিয়া আপেক্ষিকতার 
ফল আরোপ করাই সহজসাধ্য । সুত্রগুপি স্থানাঙ্কের 

উপর নির্ভরশীল বলিয়া দেখা যায়। 

ধীরগতিতে ঘূর্ণায়মান হুর্ধপথ-বৃত্ত যে দিকে 
চলিয়াছে, সেইদিকে স্র্ধের কৌণিক দূরত্বজ্ঞাপক 
প্রাঘিমার জন্ত নিয়োক্ত সমীকরণটি পাওয়া যায় £-- 
[..০+1৮1+9৮%+ সাইন [০-৮+€- 

চ২)০]+ পর্যাবৃত্ত রাশিসমূহ 

1, হারা দ্রাঘিমীর পরিমাপ বুঝীন হইতেছে 

এবং 0, টব, হও 2 এই চারিটি বকের সাহাষ্যে 

স্র্ধের অবস্থান নিধণরণ করা ষায়। ১৯** শতাববীর 
প্রথমে যে সষয় হইতে এক্যবদ্ধ কালের পজিটিভ 
ও নেগেটিভ মাপের সুচনা ধরা হয় ছাঁহাকে বলা 

হয় যুল 'ইপক'। এই মুহূর্তটির দ্রাঘিমার পরিমাপ 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, মলখখ্য 

হইতে সমস্ত পর্যাবৃত্ত রাশির ফপ বাদ দিলে ০ 
ঞ্রবকের চাপ পাওয়! যায়। বি ঘারা ধে ঞ্রবক- 

কোণ বুঝা যায় তাহাকে গড়-গতি 06০৪ 

[2061017) বল! হয়। ম্বভাবতঃই ষে মাত্রায় সময়ের 

(0 পরিমাপ কর] হয় তাহার উপর ট্ব-এর সংখ্যা 

গত যান নির্ভর করে। যে মাত্রায় এর পরিমাপ 

করা হয় তাহা একপভাবে নির্বাচন করা যাঁয় যাহাতে 

ব-এর মান এক ফঁড়ায়; কিন্তু এইরূপ কর! 

বিশেষ হবিধাজনক নহে। €-এর মীপ পৃথিবীর 

ঘূর্ণনবেগের সহিত মহন্বযুক্ত রাখাই বাস্তব প্রয়োজনে 
শ্রেয়; কারণ, তাহা হইলে এক্যবদ্ধ কাল ও গড় 

সৌরকালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। 
উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ঘূর্ণন সমগতিসম্প 
এবং ৮এর মাঁন ঠিক ১৬৫.২৫-টি আবর্তন বলিয়া ধর! 
হইত। তখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 

পর্যবেক্ষণ ফল একত্রে পরীক্ষা করিয়া বি-এর পরিমাপ 

পাওয়া যাইত। ট্ব-এর সংখ্যাগত মান এখনও 

সেই একই ধরা হয় এবং তাহ] হইতে এর মাপের 

একক হিসাবে পাওয়া যায় এ দুইটি শতাব্দীতে 

পৃথিবীর গড় আবর্তনের ৩৬1.২৫-টি। টব-এর 

মাপ প্রায় ২ম রেডিম্ান সংখ্যক। [ঢ এবং 7, 

এই ছুইটি প্ুবক সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই। 

৭-ঞবকটির মাপ গণনার সাহায্যে বাহির হয় 

১০-১১। এই প্বকটির মান যদিও ত্বরণের মাপ, 

তবু ইহাকে ত্বরণ মনে করিবার কোন হেতু নাই। 
কারণ, ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে মাত্র সমীকরণটির 

সমাধানের বিশেষ ধারার উপর। সমাধানের এমন 

ধারা আছে যাহার সাহায্যে ১-এর মাঁপ সম্পূর্ণরূপে 

নিশ্চিহ্ন হইয়! যায়। কিন্তু এইরূপ গণনা অত্যান্ত 
দুরূহ বলিয়! সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। পর্যাবৃত্ত 

রাশিগুলির সংখ্যা কয়েক শত এবং তাহাদের সব- 

গুলিই £ সাইন (7৮+-৮)--এই গঠনের । ইহাতে 

ব্যবহৃত [২, 2 এবং 7 ্রবকগুলির মান সমীকরণ 

সমাধানকাঁলে বাহির করা যায়। ঢ২-ঞ্বকটির মান 

সাধারণতঃ ১০-৪ পর্যস্ত হইয়া থাকে এবং এই 
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রাখিগুপির পর্যায় একমাস হইতে ১৮০০ শত বৎসর 

পর্বস্ত হইয়া থাকে । সর্বশেষে [২-ফ্রবকটির মান 

নিউটনের তত্ব অন্ুলাঁরে দ্রাড়ায় ৩৮১০-৪; কিন্ত 

সাধারণ আপেক্ষিকতা৷ তত্ব হিসাবে ইহার মান প্রতি 
১৫৫০ শত ভাগে একভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ছ- 

ঞ্রবকের এই সামান্য বৃদ্ধিই এই সমীকরণটির 

নিউটনীয় তত্বা্ছসাবরে সমাধান ও সাধারণ আপে- 

ক্ষিকতাবাদ অনুসরণের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য । 

স্য্রটির সমাধান হইয়! গেলে পরস্পর সম্বন্বযুক্ত £ 

এবং [এর মান লইয়া একটি তালিকা গঠন 

কর] যায় এবং তাহা হইতে যে কোন পর্যবেক্ষিত 

[.এর জন্য (এর মাঁন পশিরূপিত হইতে পারে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, এই তালিকা হইতে 
সেকেও্ডের নৃতন সুত্র অঙ্গ্যায়ী যে কোন নির্ণি্ 

সময়ের একটি সেকেণ্ডের মান নিরূপিত হইতে 

পারে। 

নিউটনীয় ব্লবিগ্ঠ। অপেক্ষা সাধারণ আপে- 

ক্িকতাঁবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মত কোন 

যুক্তিই এই পর্যস্ত আমাদের আলোচনীয় স্থানলাভ 

করে নাই। যদি হ্ুর্ধের অবস্থান ও গতি পর্যবেক্ষণ 

করিয়াই এক্যবদ্ধ কালের সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয়, 

তাহ! হইলে একটি মতের বদলে অন্যটি প্রয়োগ 

করিবার কোনই হেতু নাই। অবশ্ঠ প্ররুতপক্ষে 

পূর্বনির্দেশিত সমীকরণটির অনুরূপ স্থত্রের সাহায্যে 

অন্তান্ত গ্রহ, চন্্র এবং বৃহস্পতির প্রধান উপগ্রহ- 

গুলির অবস্থান ও গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াও এক্যবদ্ধ 

কাল নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এইরূপ করিবার 

সময় বুধ ও মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণজনিত ফলের মধ্যে 

সমন্বয় সাধন করিতে হইলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ 

আরোপিত [-ঞ্বক্ষের পরিবঝতিত মান গ্রহণ করা 

প্রয়োজন । শুক্র ও ুর্ষযের অবস্থানজনিত ফলের 

তুলনা হইতেও পূর্বোক্ত মত প্রতিষ্টিত হয়। কিন্ত 

অন্তাপ্ত গ্রহ ও উপগ্রহগুলির বেলায় এইরূপ কোন 

স্থির সিদ্ধান্তে আলা যায় না। 

অবকাশ পরিনাপক যন্ত্রাদির সময় নিরূপণ 

পরিমাপ কাঠামে। 

পৃথিবীর পরিক্রমণ সম্বন্ধে আলোঁচন। করিবার 

সময় দেখা গিয়াছে যে, [-এর মান নির্ণয়ের মুল 

€ 021510.) স্থতিবিষ্যার সাহাধ্যে নির্দেশ করা 
ষায়। গতিবিগ্যার সাহাধ্যেও ইহা করা সম্ভব। 

বিভিন্ন গ্রহের সাহাযে নির্ণাত একাবন্ধ কালের 
তুলন1 করিয়া ও ইহ! পাওয়া ঘায় (ক্লেমেন্স, ১৯৫১)। 
ইহ! বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের ধবিতে হইবে 

ষে, আমরা যে কাঠামোর সাহীষ্যে[.-এবর মান নির্ণয় 

করিতে চাই তাহ! কোন একটি অক্ষের উপর ধীরে 

আবন্তিত হইতেছে । খ-গোলের যে বৃত্তের উপর 
[.এর পবিমাপ কর হয়, সেই বৃত্তপথেও এই 

আবর্তনের প্রতিফলন হয়, কিন্তু তজ্জনিত ফল 

পূর্বোক্ত সমীকরণের অংশীভূত বি এবং বি -২- 
এর মধ্যে নিহিত থাকে । টৈ- এর যৎপামান্ত 

পরিবর্তনের জন্য [এর মানে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন 

দেখা যাঁয়। ইহার পর্যায় টব -]২-এর সমান, 

ইহার অবস্থা (11956) ঢু গুণাঙ্ক সমন্থিত 

ংশের $ পর্যায় পৃথক এবং ইহার বিস্তার 

৮এর আন্পাতিক। যেহেতু [এর মান 

হইতে এক্যবদ্ধ কাল নিণাঁত হয়, সেহেতু [এর 
এই পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন এক্যবদ্ধ কালের মাপকেও 

প্রভাঁবান্বিত করে। কিন্তু কেবল স্থর্ষের অবস্থান ও 

গতি পর্যালোচনা করিয়া যে এক্য বদ্ধকাল নিরাঁত 

হয়, তাহাতে এই ক্রটি থাকে না। এখন ধরা যাক 

যে, অন্য কোন একটি গ্রহের অবস্থান হইতে কৌণিক 

দুরত্বজ্ঞাপক দ্রাঘিমার ([,) লাহায্যে এক্যব্ 
কাল পরিমাপ করা হইয়াছে। এই গ্রহটি ও 

সর্ষের কৌপিক অবস্থান প্রাণ একই সমতলগত 

ধর! যাক। ন্র্ধ এবং গ্রহটির দরুণ ০, £ এবং 

ব-এর মান ভিন্ন হওয়াতে এক্যবদ্ধ কালের পর্ধাবৃত্ত 

পরিবর্তনের হার ৪ অবস্থা ভিন্ন হইবে এবং সুর্য ও 

গ্রহটি পর্যবেক্ষণের ফলজনিত এক্যবদ্ধ কালের তুলনা 
করিলে তাহাদ্দের মধ্যে একটি পর্ধাবৃত্ত পার্থকা 

লক্ষিত হয়। টব-এর মান সামান্য পরিবর্তন করিয়া 



৩৮৪ 

এই পার্থক্য বিলোপ করা যাঁয়-_পূর্বনিধিষ্ট কাঠা- 
মোর সামান্ত পরিবর্তনের দ্বারাই ইহা করা সম্ভব। 
অল্পকথায় বলিতে হয় যে, পূর্বের সমস্ত আলোচনার 

ঘাব! ইহাই বুঝ! যাইতেছে ঘষে, গতিশীল পরিমাপের 
কাঠামোর প্রয়োগ একপভাবে করিতে হইবে, 

যাহাতে শুন্যে ভ্রামামান যে কোন গ্রহ-নক্গত্রা দি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া একই এক্যবদ্ধ কাল নিকপিত 

হয়। 
গতিস্থর (08900 01 

হইতে আমরা সময়ের সহিত স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের 

দ্বিতীয়বার অন্তরকলনের (36০0171 ৫611৮001৮০) 

ফল জানিতে পান্রি। সেইঞ্জন্য যে সকল পর্ধাবৃত্ত 
পরিবর্তনের কথ! কিছু পূর্বে আলোচনা কর! 
হইয়াছে, সেইগুলি পর্যাবৃত্ত ত্রণের দ্বিতীয় বার 
সমীকলনের (10668196107) পরিণাম। কাধ- 

বিধির দিক দিয়া দেখিলে আমরা গঠিশীল 

কাঠামোর একটি সহজ ধারণা করিতে পারি। 

ইহা এমনই একটি কাঠামে।, যাহার মধ্যে গ্রহগুলির 
চলাফেরা সাধারণভাবে গতিস্থঙজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 

হয়, অন্য কোন পধাবৃত্ত তবরণের আস্তিত্ব প্রকাশ 

পায় না। 

বিভিন্ন গ্রহের জন্য টব-এর মান পরিবর্তন করা 

ও নিউটনীয় মতাহুসারে প্রা [-এর মান সাধারণ 

আপেক্ষিকতাবাদের দরুণ ষে ভাবে পরিবর্তিত 

হয়--এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব সহজে ধরা যায 
না বলিয়া নিউটনীয় পরিমাপের কাঠামো ও সাধারণ 

আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গঠিত 
পরিমাপের কাঠামোর বিভিন্নতা সহঙ্গে পরিস্ফুট 

হয় না। এই পার্থক্য আলোচনা! বিশেষ শিক্ষাপগ্রদ । 

বিভির গ্রহের জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবা? 

অচ্থসারে £-এর মান ভিন্ন ভিন্ন ভবে পরিবতিত 

হয়; কিন্তু ট-এর জন্য সকল গ্রহের সম্পর্কে একই 

হারে পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তনের 

পরিমীণ পাওয়া যায় তত্বগত ফল ও পর্যবেক্ষিত 

ফলের তুলনামূলক বিচার হইতে। সেইজন্ত 
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নিউটনীয় গতিন্থত্্র অনুপারে গতিশীল কাঠামে। 

প্রতিষ্ঠিত করা হইলে প্রত্যেক গ্রহের জন্য ভিন্ন 

ভিন্ন কাঠামোর প্রদ্থোজন । 

কালনির্ণয় সম্পর্কে আলোচন1 করিবার সময় 

এতক্ষণ টর্ঘ্য-নিণায়ক কোন পরীক্ষার প্রয়োজন 

দেখা দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা কাল-নির্ণধের 

ক্ষেত্রে অবান্তর । গণনার সুবিধার জন্যই স্থানাঙ্ক- 
বিচার প্রয়োজন হইয়াছিল মাত্র । এক্যবদ্ধ কাল 

নিয় করিতে কেবল সূর্য ও চন্দ্রের গতি পর্যবেক্ষণ 

করলেই যথেষ্ট--সূর্ব ও চন্দ্র হইতে আলোকরশ্মি 

আমাদের কাছে পৌছিবার মধ্যে তাহাদের স্থান- 
পরিবর্তনজনিত কোন সমস্যার সমাধান করিতে 

হয় না; কারণ ইহীর ফল সমাকলন কালীন গ্ুবক- 

গুলির মধ্যে গ্রতিফলিত হয়। অবশিষ্ট ক্রটি যাহা 

থাকিয়া যায় তাহার জন্য পর্ধবেক্ষিত ফল ও তত্বগত 

ফলের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়; কিন্তু ইহার মাত্রা 

অত্যন্ত অল্প বলিয়া স্থিরভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। 

সাধারণভাবে, জ্যোতিষ সম্পকিত সমন্ত দৃশ্যমান 
ও ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয় ও ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ 

স্থাপনের প্রয়োজনে আলোকরশ্মির সীমিত বেগ 

সথ্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেকটি তত্বের 

মধ্যেই ইহার জন্য পরিবর্তনের ফল আরোপ কর! 
সুবিধাজনক হয়। 

সময় নিধ্ণরক যন্ত্র, অর্থাৎ ঘড়ি 

সাধারণভাবে সময়নিধণর্ক যন্ত্র বলিতে আমরা 

বুঝি এমন একটি যদ্তর, যাহা দ্বারা গড় সৌরকালের 
একটি মোটামুটি পরিমাপ সম্ভব হয়; অর্থাৎ এই 

যন্ত্রটি পৃথিবীর সুর্ধ-পরিক্রমার সহিত সমপর্যীয়ভুক্ত 

হওয়া চাই। কিন্তু সুপ্ত বিচংবের জন্য এই যন্ 

উপযুক্ত নহে। পৃথিবীর পরিক্রমণ-বেগ অনির্দিষ্ট 
ভাবে পরিবর্তনশীল বলিয়া এইরূপ স্থত্র অন্্যায়ী 

নির্মিত যস্ত্রের সাহায্যে সঠিক কাল নিরূপণ কর! 
যাইবে না। সেইজন্য ঘড়ির বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক 
উক্তি হিসাবে বল! যান যে, ঘড়ি এমনই একটি যন্ত্র 
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যাহা নিরস্তর এক্যবদ্ধ কালের সহিত মিলাইয়া 

লওয়া হয় বলিয়া ইহার সাহায্যে ষে কোনও সময়ে 
সঠিক কাল পরিমাপ করা যায়। এই স্থত্রের 
মধ্যে এমন এক পর্যবেক্ষকের অস্তিত্ব নিহিত আছে, 

যাহার কাজই হইতেছে পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া 
সকল সময় এক্যবদ্ধ কাল নিবূপণ করিয়া তাহার 

সহিত ঘড়িটি মিলাইয়া দেওয়া । ঘড়িটি কোন 

নির্দিষ্ট স্থানে বাখিবার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর 
উপর অথবা তাহার বাহিরে যে কোন স্থানেই 

ঘড়িটি রাখা যাক না কেন, সেখানেই ঘড়িটি সময় 

নির্দেশ করিবে; কিন্ত তাহার জন্য প্রয়োজন এক্যবদ্ধ 

কালের সহিত ঘড়িটির সময় মিলাইয়া সেই 
অনুনারে আলোক-স্কেত অথবা অন্য কোন নির্দি্ 

উপায়ে পৃথিবী হইতে তাহ প্রেরণ করা। হয়তো 

এক্যবদ্ধ কালের সংজ্ঞা এক্দপভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব, 

যাহাতে পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত কোন 

পর্ধবেক্ষকের পক্ষেও ইহা নিরূপণ করিবার কোন 
অন্তরায় থাকে না। কিন্তু সেই এক্যবদ্ধ কাল 
নিরূপণ প্রথা সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর- 
শীল না থাকিয়া বহুল পরিমাণে কল্পনামুলক হইয়া 
পড়ে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ভাবটি অস্তহিত 

হয়। 

সঠিক অবকাশ নিরূপণ 

পর পর সংঘটিত দুইটি ঘটনার মধ্যস্থিত 

অবকাঁখটি নির্রিষ্টভীবে সঠিক ভাগ করাই হইল 
ঘড়ির কাঙ্গ। ঘড়ির সাহায্যে ষথার্ঘভাবে কাল 

নিরূপণ করা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর 

করে। যেজ্যোতিষিক ঘটনার মধ্যস্থিত অবকাশ 

পরিমাঁপ করা হয়, সেই ঘটনাগুলি নিভুলিভাবে 

পর্যবেক্ষণ করিতে পারাই হইতেছে প্রধান উপায়। 
এতঘ্যতীত আকম্মিক কারণদগ্াত ক্রটি যাহাতে 

কোনরূপে পর্ধবেক্ষণ-ফলে প্রবেশ করিতে না পারে, 

তাঁহাও লক্ষ্য কর! দরকার। বিগত কমেক 

শতাব্দী ধরিয়াই নিভূপ্পভাবে কালনির্দেশের মাত্রা 

অবকাশ পরিমাপক যঙ্ত্রীর্দির সময় নিরূপণ ৩৮৫ 

বাড়িয়া চলিয়াছে। মচরাচর সাধারণ কাজে যে 

নিভূলতার প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 

সুপ্মভাবে সময় নিক্বপণের প্রয়োজন অনেক লময়েই 
দেখা দেয় এবং তাহার জন্ত বিশেষভাবে নি্দিই 

প্রক্রিয়ার সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া 
সময় নির্দেশের ব্যাপারে দেখা যায় যে, বিশেষ 

ক্রটিহীন ভাবে কোন কালাবকাশ পরিমাপ করিতে 

হইলে তাহার পর কিছুট! সময় অতিক্রাস্ত হওয়া 

দরকার। কারণ, অনাগত কাল সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই 
নিিষ্টভাবে কোন মাত্রা স্থির কর অপেক্ষা বিগত 

কালকে সঠিকভাবে ভাগ কর! অনেক অধিক পরিমাণে 
যথার্থ ও নিতৃল। সেইজন্য যে সমস্ত মানমন্দির 
হইতে কাল-সঙ্কেত প্রচার করা হয়, তাহাদের সময়- 

নির্দেশক বিজ্ঞপ্তিগুলি সময়-সঙ্কেতের বহুদিন পরে 

প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে বেতার- 

স্কেতের কাল পুনধিচার করিয়া অতাস্ত স্থশ্পরভাবে 

নির্দেশ করা হয়। 3016200 [17661090101291] 

০ [.75815 হইতে সর্বাপেক্ষা নিতু হিসাব 

বাহির হয় প্রায় এক বতমর পরে। পূর্বে আলোচিত 
কারণসমূহের জন্য সময় অথবা সময়ের পরিমাপ 
সম্বন্ধে কোন নিভু অথচ সহজ বিবরণ দেওয়। 

সম্ভব নয়; কারণ সেইরূপভাবে কাল সম্বন্ধে কোন 

ত্রটিমুক্ত ধারণা হয় না। অবশ্ঠ সাধারণভাবে এই 
সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়--এমন আলোচন! 

এখানে অবান্তর হইবে না। 

কালনিধরণের অন্তর্বভাঁকালীন বিরাম অত্যন্ত 

স্থস্পভাবে পরিমাপ করা যায়। অবকাশের 

আয়তনের উপর নির্ভর করে হ্ুক্্রতার মাত্ঞা। 
অতিশয় ক্ষুদ্র (১০-* সেকেও্ড) হইতে সাধারণ 

মাপের (১০৬ সেকেওড) বিরতি এক্পভাৰে 

অনায়াপে নির্ণয় কর] যায়, যাহাতে ভাহাদের মানে 

ক্রুটির পরিমাণ ১০৮ ভাগের এক ভাগ দাড়ায়। 

অপেক্ষাকুত বৃহৎ বিরামের (১*৭ সেকেণ্ড ) মাপে 
ক্রুটির পরিমাণ ১** ভাগে এক ভাগ এবং ইহ! 
অপেক্ষা বড় অবকাশের ( ১০৮ সেকেও্ড ও তদপেক্ষা 
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বড়) পরিমাপ এতদুর শুক্াবে করা নস্তব ধে, 

ক্রটির পরিমাণ ১*১* ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া 

থাকে । বহু প্রাগীনকালের একটি স্থ্ষগ্রহণ হইতে 

আঙ্গ পর্যস্ত ষে সময়ের পরিমাপ লিপিবদ্ধ কর! 

আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নির্ণাত 

কালাবকাশ। এই অবকাখটির বিশ্তার ১০১১ 

মেকেণ্ড এবং ইহার পরিমাপে ক্রটিন পরিমাপ 

সম্ভবতং ১০৮ ভাগে এক ভাগ। 

কাল-পরিমাপক যন্্রাধির আলোচনাকাণে পার- 

মাপবিক ঘড়ি সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ 

থাকিয়। যাইবে। পরমাণুর মৌলিক ধর্ম অত্যন্ত 

স্থিরতাসম্পন্ন এবং চৌন্বকশক্তি ব্যতীত অন্ত কোন 

গ্রভাবে ইহা! অপরিবর্তনীয়। সেইজন্য পরমীণুব মধ্য- 
গত পর্ধাবৃত্ত ইলেক্ট্রনের আচরণের সাহাযো অত্যান্ত 

সি লব 
০৮ 

» পি তি ০০০০০০০০0৫৫ ০, পি, 

ঞ: পিঠ পপি ও কঃ সিন পতিত রঃ 

ইউ, এস-এর ভবিষ্যৎ আকাশ-ধানের নমুনা । পাইলট তীর ইচছাহাযী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বধ, ৭ম সংখ)! 

সুক্্মভাবে সময়ের পরিমাপ কণা যায় এবং এইরূপ 

পারমাণবিক ঘড়ির সাহাষ্যে এমনই নিভুলি পরিমাপ 

হয় যে, তিন্শত ব্ধ্সরের মাপে ক্রটির পরিমাণ মাত্র 

এক সেকেণ্ড। এইরূপ একটি ঘড়ি তিনশত 

বৎসরে মাঁজ এক সেকেও্ড ক্স” বা “ফাষ্ট হইতে 

পারে। পারমাণবিক ঘড়ি উদ্ভাবনের পর বেতার- 

যস্্রা্দির পরীক্ষা! ও পৃথিবীর স্থ্ষ-পরিক্রমার গতিবেগে 

পরিবর্তন লক্ষ্য করা খুবই সহঙ্জসাধ্য হইয়াছে । 

বিজ্ঞানীদের চেষ্টা চলিয়াছে, প্রচণিত পারমাণবিক 

ঘড়ি অপেক্ষা দশগুণ বেশী নিভূলি পারমাণবিক খড়ি 

প্রস্তত করিবার দিকে-যাহাতে এমনভাবে কাল 

পরিমাপ করা সম্ভব হয় যে, তিন হাজার বৎসরের 

মাঁপে ক্রটির মাত্রা থাকে মাত্র এক সেকেও্ড। 

রি 

এই মহাকাশ-যানের পরিচালক রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। 



রণ তঞ্চন 

ভ্ীঅমিয়কুমার ম্ুমদার 

শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে আপনা 

থেকে রক্তপাত বন্ধ না হলে মানুষের পক্ষে বাচ৷ 

পম্তব হতো! না। প্রকৃতি নিজে থেকেই এর ব্যবস্থা 
বরে দিয়েছে। কতিত অংশের মুখে রক্ত জমাট 
বাধে, ফলে আর রক্ত ঝরে না। রক্তের এরূপ 

জমাট-বাঁধাকে বলা হয় রক্ততঞ্চন বা ব্লাড-কোক্া- 

গুলেশন। রুক্ততঞ্চনের নানাবিধ জটিল তত্বের 

ব্ষয় আলোচনা করিবার আগে রক্ত কি, সে সম্বন্ধে 

কিছু আলোচন] কর] দরকার । 

রক্তকে কেবলমাত্র লাল রঙের তরল পদার্থ 

মনে কর! তুল হবে। গৈরিক মাটির উপর দিয়ে 

যখন জল্মোত বয়ে যায় তখন তার রং হম 

গেরিক। জল রডীন নয়, মাটির দরুণ রডীন দেখায়। 

রক্তও ঠিক তেমনি নিজে র্ডীন নয়। রক্তের এক 
প্রধান উপাদান হলে! লোহিত কণিকার লান রঞ্জক 

পদার্থ, যাকে বল! হয় হিমোপ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন 

বয়ে নিয়ে যায় অক্সিজেন-মুহূর্তে ছড়িয়ে দেয় 
প্রতি কোষে কোষে, যা ছাড়৷ মৃত্যু অনিবাধ। 

লোহিত কনিকা ছাড়া আরও অনেক পদার্থ আছে 

রক্তের মধ্যে; যেমন--শ্বেতকণিক1১ প্লেটলেট্স্, 

প্জমা, সিরাম বা রক্তমন্ত। তাছাড়। আযামিনে। 

আযাপিড, ইউরিয়া রূপে প্রোটিন, গ্লকোজ বূপে 

কার্বোহাইড্রেট, চবিজাতীয় পদার্থ, নাইট্রোজেন, 
ক্যালসিয়াম ইত্যাদি । 

এদের মধ্যে প্লেটলেট্দ্ ও ক্যালসিয়াম রক্ত- 

তঞ্চন প্রক্রিম়্ার অন্তম শহায়ক। রুক্তক্ষরণের 

কিছু পরেই অর্ধকঠিন জেলীজাতীয় পদার্থে 
পরিণত হয়। জেলীজাতীয় পদার্থটকে আরও 

কিছুক্ষণ কাচের পাত্রে রেখে দিলে দেখা যাবে 

যে, জমাট-বাধা পদার্টি আয়তনে আরও কমে 

গেছে এবং ভিতর থেকে ঈষৎ হল্দে রঙের জলীয় 

পদার্থ বেরিয়ে এসেছে । এই জলীয় পদার্থঘটি হচ্ছে 

সিরাম। রক্তের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের কথা 

বল! হয়েছে । এই সব উপাদানের মধ্ো প্রাজমা 
একটি । প্লাজমার মধ্যে জলের ভাগ থাকে শতকরা 

৯১--৯২%; বাকী ৮--৯ ভাগ কঠিন পদার্থ । 

কঠিন পদ্ার্থগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী। 
জৈব পদার্থের মধ্যে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, 

ফ্যাট, নানাবিধ এনজাইম, বহুবিধ রঞক পদার্থ । 

আর অজৈব পদার্থের মধ্যে আছে সোডিয়াম, 

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেলিয়াম, ফম্ফরাস 

ইত্যাদ্ি। জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের কথা 
বল। হয়েছে। প্লাজমা প্রোটিনকে আবার চার 

ভাগে ভাগ কর! যায়--(১) সিরাম আলবুমিন, 

(২) সিরাম গ্লোবিউলিন, (৩) ফাইত্রিনোজেন, 

(৪) প্রোথ-খ্িন। 

রক্তের উপাদান সম্থন্ধে মোটামুটি এই ধারণ 

নিয়ে আবার রক্ততঞ্চনের অধ্যায়ে প্রবেশ করা 

ঘাক। প্রথমেই গ্রশ্ন আসে, রক্ত জমাট বাঁধে 

কেন? নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে 

সিদ্ধান্তে পৌছানো গেছে। আলউ্রা-মাইক্রত্কোপ 

নামে এক বিশেষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 

সাহায্যে রক্তের জমাট-বাধবার পদ্ধতি পরীক্ষা করা 

হয়েছে । দেখা গেছে যে, ক্ষতের মুখে প্রথমে 

ফাইক্রিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু এদে উপস্থিত হয়। 

এই রেণুগুলি পরম্পর সংযোজিত হয়ে স্চ্যাকৃতি 

কণার স্থ্টি করে। নুচ্যাকৃতির কণাগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে সুতা তৈরী বরে।. এই স্ৃতা- 

গুলি রক্তের উপর ভেসে থাকে। ক্রমে ক্রমে 

বু সুতা আড়াআড়িভাবে পরম্পরের সঙ্গে মিলে 
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জালের হ্ষ্টি করে। জালের থোপের মধ্যে 

লোহিত ও শ্বেত-কণিক। আটকা পড়ে যান্ন। 

কাজেই জেলী-সদৃশ পদার্থের আয্নতন সঙ্কুচিত 
হবার ফলে পিরাম বেরিয়ে আসে। আর এজন্যেই 
সিরামের রং লাল নয়। 

রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াতে শ্বেত বা লোহিত 

কণিকার কোন অংশ নেই। প্রধান অংশ নেয় 
প্লেটলেট্স। রক্ততঞ্চনে প্রেটলেট্স-এর গুরুত্ব- 
পূণ ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্বে প্রচলিত ছিল যেঃ 
রক্ত-রক্ষণের পর প্লেটলেটস্ জমাট বাধে । এই 
জম[ট-বাধ। প্লেটলেট্স্ ক্ষুত্র ও বৃহৎ উভয় শ্রেণীর 

বিক্ষত রক্ত ধমনীর মুখে গিয়ে জমায়েত হয়ে 

ছিপির কাজ করে। এই শ্রেণীর রক্ততঞ্চন 

নিয়শ্রেণীর প্রাণীর শরীরেও হয়ে থাকে। উচ্চতর 

প্রাণীদের দেহে “ফাইব্রিন-কুট' হয়। মাষের 

দেহে ছুটি পদ্ধতি কাধকরী হয়ে থাকে । 

স্বাভাবিক পর্যায়ে রক্ততঞ্চনে সাহাধ্যকারী 
উপাঁদানগুলি হলো এই--(১) প্রোথস্বিন, (২) 
ফাইব্রিনোজেন, (৩) ক্যাপসিয়াম আয়ন, (৪) 

থন্বোপ্লাষ্টিন বা থদ্বোকাইনেজ। 
এদের মধ্যে প্রথম তিনটি রক্তে বর্তমান থাকে। 

প্রথম ছুটি সিরাম প্রোটিনের বিশেষ অংশ মাত্র । 

চতুর্থ উপাদানটি রক্তে নেই বললেই চলে। 
ক্ষরিত রক্তের মধ্যেকার ভাঙা প্লেটলেট্স্ ও ক্ষতি- 

গ্রস্ত তন্ত থেকে থন্বোপ্লাহিন নিঃহ্ুত হয়। 
এই সঙ্গে আরও দুটি উপাদানের কথ। মনে 

রাখতে হবে যারা শ্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত- 

ধমনীর মধ্যে থেকে রক্তকে জমাট বাধতে দেয় 

না, তরল অবস্থায় রাখে । এই ছুটি উপাদান 

হচ্ছে হেপাপিন ও আযার্টিথদ্বিন। 
এবারে রক্ততঞ্চক পদার্থগুলি সন্বন্ধে কিছু 

আলোচনা করা প্রয়োজন । প্রথমেই প্রোথখিনের 
কথা আসে। প্রোথম্বিন জিনিষটা কি? এটি 
এক জাতীয় প্রোটিন। সোডিয়াম অক্সেলেট মিশ্রিত 

প্লাজমীতে ছু-রকমের প্রোথখিন পাওয়া যায়। 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ) ৭ম সংখ্যা 

একটি প্রোথদ্বিন-এ অপরটি প্রোথ,শ্বিন-বি। 
প্রোথশ্িন-এ অক্সিজেন গ্যাসের সংস্পর্শে 

এলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রোথস্থিন-বি 
আযালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইভ লবণের সাহায্যে 

পৃথক করে নেওয়া যায়। স্বাভাবিক প্রাজমাতে 

এই উভয় শ্রেণীর প্রোথ,্িন, ক্যালসিয়াম 

ধাতুর কোন লবণরূপে বর্তমান থাকে । অক্নেলেট 

মেশাবার পর ক্যালপিয়াম আলাদ! হয়ে ষায় এবং 

দুটি শ্রেণী পৃথক হয়ে পড়ে। প্রোথ স্বিনকে 

অন্যভাবে পৃথক করতে হলে প্রাঙমার 915-এর মান 

৫'৩-এ নিয়ে গেলে প্রোথ,দ্বিন থিতিয়ে পড়ে। 

প্রতি ১০ সি. পি. প্লাঙ্গমাতে ৪০ মিলিগ্রাম 

প্রোথন্বিন আছে। প্রোথখিন তৈরীর কারখানা 
হচ্ছে যরুৎ। কিন্তু ভাইটামিনকে না হলে 

প্রোথম্বিন ঠতরী হয় না) কারণ, প্রোথ,খিন-বি 

প্রস্ততকার্ধে ভাইটানিম-কে-এর প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম। রক্ততঞ্চনের সময়ে গ্রোথ দ্বিন 
থপ্থিনে রূপান্তরিত হয়। 

থ.প্িনকে অনেকে থেজ বলে থাকেন। কারণ, 

থস্বিনের কাজ অনেকটা! এন্জাইমের মত। থশ্িন 
ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রুপান্তরিত করে। 

জলীয় ভ্রবণে ৬০ সেঃ উত্তাপে থ্দ্বিন ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু ৫০০ সেঃ পর্যন্ত থ্দ্থিনের ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে 

বৃদ্ধি পেতে থাকে । প্রোথধিনকে ২৪ ঘণ্টা পরস্ত 

আলাদাভাবে রাখলে থন্থিনে পরিণত হয়। 
ফাইব্রিনোজেন রক্ততঞ্চন গ্রক্রিয়ার আর 

একটি প্রধান উপাদান। এটি সিরাম-গ্লোবিউলিন 

শ্রেণীর প্রোটিন। এর আণবিক ওজন ৪০০১০০০। 

আলট্রী-মাইক্রস্কৌপে একে লম্বা সুতার মত দেখায়। 
টাটকা রক্ত কাচের দণ্ড দিয়ে নাঁড়লে ফাই- 

ত্রিনোজেন দগ্ুটির সঙ্গে চলে আসে। ৫৬ সেঃ 

উত্তাপে ফাইব্রিনোজেন তধিত হয়ে ষায়। 
প্রোথস্বিনের মত ফাইব্রিনৌজেনও যকৎ থেকে 
উৎপন্ন হয়। 

রুক্ততঞ্চনের কার্ধে ক্যালসিয়াম আয়ন গুরুত্বপূর্ণ 
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ংশ গ্রহণ করে। প্রতি ১০০ সি. সি. রক্তে অস্ততঃ 

৫ মিলিগ্র্যাম ক্যালসিয়াম থাক একাস্ত গ্রয়োজন। 

সোডিয়াম অক্সেলেট ব! সাইট্রেট লবণ রক্তের সঙ্গে 

মিশিয়ে দিলে ক্যালসিয়ামের কর্মক্ষমতা ব্যাহত 

হয়। কিন্তু হদি পুনরায় অধিক পরিমাণে ক্যাল- 

পিয়ামের লবণ মেশানো যায় তাহলে ক্যালপিয়াম 

আয়ুনিত অবস্থায় থাকতে পারে এবং কর্মক্ষমূতা 

ফিরে পেয়ে রক্ততঞ্চনে সাহাধ্য করতে পারে। 

ক্যালসিয়াম আয়ন রক্ততঞ্চনের অন্যতম সহায়ক 

থস্বোগ্রাষ্টিনের ক্রিয়ার সহায়তা করে। থন্বোপ্লাষ্টিন 

প্রোথঘ্বিনকে থ.খিনে পরিণত করে। এই কাজে 
তাঁকে সাহাঁধ্য করে ক্যালসিয়াম আয়ন। এক্ষেত্রে 

লক্ষ্য করা দরকার ষে, জমাট-বীধা পার্টি, অর্থাৎ 

ফাইব্রিন ক্যালপিয়াম বিষমুক্ত পদার্থ । 
রক্তপ্রবাহের মধ্যে থস্বোপ্লাহিনের অবস্থিতি 

খুঁজে পাওয়া যায় না! কারণ রক্তের মধ্যে এটি 
থাকে না। কেবলমাত্র রক্তক্ষরণের সময চূর্ণীভূত 
প্লেটলেট্স্ থেকে এটি নিঃস্থত হয়। তাছাড়া 

দেহের প্রায় সব রকম তস্তর মধ্যে এটি স্বপ্ভাবে 

অবস্থান করে। কোন আঘাতে তন্ত ক্ষতবিক্ষত 

হলে এই রস নিঃস্থত হয়। থস্বোপ্লার্টিনের কাজ 
এন্ছ্বাইমের মত। ক্যালপিয়াম আয়নের উপ- 

স্থিতিতে এটি প্রোথ,হ্িনকে থন্িনে বৃপাস্তরিত 

করে। বিজ্ঞানী হাঁওয়েল ছুই শ্রেণীর থস্বোপ্লাষ্টিনের 
কথা বলেছেন। একশ্রেণী জলে দ্রাব্য এবং তার 

মধ্যে প্রোটনের অংশ বিছ্যমান এবং অন্যটি 

ফস্ফেটিড শেণীভূক্ত। শেষোক্ত শ্রেণীটি ইথার 

ও আলকোহলে দ্রাব্য। এই ছুটি একনন্গে মিলিত 

হয়ে প্রেটলেট্দ্ ও তন্তর মধ্যে অবস্থান করে। 

এতক্ষণ রক্ততঞ্চনকারী উপাদান সম্বষ্ধে বল! 

হয়েছে । দেহের অভ্যন্তরে বক্ত যাঁতে জমাট না 

বাধে তাঁর জন্যে দেহের মধো কতকগুলি উপাদানের 

সৃষ্টি হয়। এরা রক্ততঞ্চনে বাধ! দেয়। দেহের 

মধ্যে যদি রক্ত জমাট-বেধে থাকতে] তাহলে মানুষ 

ুহূর্তকাল বাঁচতে পারতো না। কাজেই প্রকৃতিদত 

রক্ততঞ্চন ৩৮৯ 

ছুটি অমোঘ উপাদান হেপারিন ও আযার্টিথ গিন 
থে কিরূপ প্রয়োজনীয় ত| সহজেই বুঝা যায়। 

বিজ্ঞানী হাওয়েল সর্বপ্রথম ষকৎ ( ইংরেজীতে 

যাকে বলে [76ট8:) থেকে হেপারিন তৈরী 
করেছিলেন বলেই এ বস্তটির এক্ধপ নাম দেওয়া 
হয়েছে। পরে দেখা গেছে, শুপু ষকৎ কেন, দেহের 
বু জায়গা থেকে হেপারিন তৈরী কর! যায়। 
তন্তর মধ্যে হেপারিনের অবস্থিতির কথা জান! 

গেছে। তাছাড়া শ্বেত কণিকার এক বিশেষ 

উপদ।ন বেসোফিল কোষ থেকেও হেপারিন নিঃহৃত 

হয়। তবে রক্তে এদের পরিমীণ শতকরা ১ ভাগ 

মাত্র। 

বেসোফিল কোষের মধ্যে বছ ক্ুত্র ক্ষুদ্র রেণু 

আছে। এই রেণু থেকে হেপাবিন নির্গত হুয়। 
এক ইউনিট হেপারিন ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা এক 

পি. পি. বিড়ালের বক্তকে ২৪ ঘণ্টাকাল তঞ্চিত 

হতে বাধা দেয়। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ষে, 

হেপাবিন বস্তুটি কি? বাপায়নিক সংজ্ঞ। অন্থসারে 

এটি মিউকোইটিন-পলিসালফিউরিক এষ্টার। 

হেপারিন জিবিধ উপায়ে কাজ করে? যেমন--( ১) 
প্রোথম্িনকে থগ্থিনে রূপাস্তরিত হতে বাধা দেয়, 
(২) থদ্বিন ও ফাইত্রিনৌজেনের মিলিত প্রক্রিয়া 
বাধা স্থট্টি করে এবং (৩) প্লেটুলেটুস্কে বিক্ষত 

ব1 ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেয় না। 

কাচের পাত্রে বিশুদ্ধ প্রোঁথ স্বিন, থ.িন ইত্যাদি 
রেখে তার মধ্যে হেপারিন যোগ করলে কোন 

রিয়্যাকশন হয় না। সেঙ্গন্তে মনে হয় ষে, হেপারিন 

একা রক্ততঞ্চন কার্ধে বাধা দিতে পারে না? তাঁর 

সঙ্গে আর একটি সহচবরের গ্রয়োজন। সেটিকে 

ইংরেক্্রীতে কো-ফ্যাক্টর বলা হয়। বিজ্ঞানী কুইক 

বলেন ষে, প্রাঙ্মার অন্তর্গত পিযাম আযালবুমিন 

থেকে এই কো-ফ্যাক্টরটি নির্গত হয়ে রক্তপ্রবাচের 

মধ্যে সঞ্চালিত হয়। হেপারিন হষয়ং কোন কাজ 

করতে পারে না, কেবলমাত্র কো-ফ্যাক্টর বা 
আযাষ্টিথ খিনের কর্মধারাকে ত্বরান্বিত করে দেয় 
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দেহের রক্তপ্রবাহে যদি সামান্য পরিমাণ থ.খিন 

জন্মায় তাহলে আযটিথ শ্বিন তৎক্ষণাৎ সেই থন্বিনকে 
নষ্ট করে দেয়। 

বক্তৃতঞ্চন সম্বদ্ধে বনু বিজ্ঞানীর বনু মতামত 
প্রকাশিত হয়েছে। তাহলেও এখন পর্ধস্ত কুঙ্গঝটিকার 

অবসান হয় নি। রক্ততঞ্চন সম্পর্কে কোন মতবাদ 

ঠতরী করতে হলে ছুটি বিষয় পর্যালোচনা করা 

দরকার। 

প্রথমটি হচ্ছে, রক্ততঞ্চনকারী উপাদানখুলির 

কর্মপ্রণালী এবং তাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক 

বিচার করা। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যখন রক্তক্ষরণ 

হয় তখন কেবলমাত্র রক্ততঞ্চিত হয়, অন্য সময়ে 

অর্থাৎ রক্তপ্রবাহের মধ্যে হয় না-এ সম্পর্কে 

আলোকপাত করা। 

রক্ততঞ্চন সম্পর্কে মতবাদ্দের কথ! বলতে গেলে 

প্রথমেই বিজ্ঞানী মোরাউইট্জ-এর কথ! আসে। 

মোরাউইটুজ-এর মতবাদ-রক্তের মধ্যে 

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোথ ছ্বিন, ক্যালপিয়াম আয়ন 

এবং ফাইব্রিনোজেন বর্তমান থাকলেও তারা 
থ্বোপ্রাহিনের সহাগনত| ভিন্ন আর কোন কাঁজ করতে 
পারে না। যখন রক্ত ক্ষরিত হয় তখন বাইরের 

কোন আর পদার্থের সংস্পর্শে এসে প্রেটলেট্স্গুলি 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং থন্বোপ্লার্টিন নামে এক 

ধরণের এন্জাইম নির্গত হয়। অব্য কিছু পৰিমাণ 
থশ্বোপ্রাঙিন ক্ষতস্থানের পাশে ক্ষতিগ্রস্ত কৌষ 
থেকেও নিহিত হয়। থক্বোপ্লাটিন ক্]ালসিয়াম 
আয়নের সহায়তায় প্রোথ,খিনকে থন্থিনে পরিণত 

করে। » থ.দ্বিন ফাইত্রিনৌজেনকে ফাইব্রিনে রূপ- 
স্তরিত-করে।7. ফাইব্রিনই হচ্ছে রিট? । 

মোরাউইটুজ.-এর মতবাদকে নিয়লিখিতভাবে 

সাজানো! যেতে পারে। হ্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত- 

প্রবাহে কোন প্রকার তঞ্চন কাঁধ হয় না। 

প্রোথ দ্বিন+ক্যালসিয়াম আয়ন+ফাইব্রিনৌজেন 
-৯তঞ্চনবিমুক্ত রক্ত । রক্তক্ষরণের পরে-- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, 'ম সংখা 

(১) থগ্বোপ্লাষটিন+প্রোথ,দিন+ক্যালসিয়াম 

আমন-থ শ্বিন 
(২) থখিন+ফাইব্রিনোজেন- ফাইত্রিন (তঞ্চন) 

রজ-ধমনীর মধ্যে কেন তঞ্চন-কাধ হয় না, সে 

সম্থদ্ধে মৌরাউইট্ক্গ বলেছেন যে, রক্তপ্রবাহের মধ্যে 

তঞ্চন প্রক্রিয়ার উপযোগী প্লেটলেট্স্ চ্ণীকৃত হয় 

নাঁ; ফলে উপযুক্ত পরিমাণ থ্বোপ্রা্টিন পাওয়া যায় 

না। কিন্ধ বর্তমানকালের গবেষণা থেকে জানা 

গেছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের মধো 

প্রোথ্বিনের ছুটি অংশ থাকে । 

আধুনিক গবেষণালন ফল দিয়ে মোরাউইট্জ - 
এর মৃতবাদকে সংশোধিত করা হয়েছে। 

প্লাজমা থেকে ৯. প্রোথম্িন-এএপ্রোথ,দ্িন নি 
+ পি 

৬ 
প্রোথ-স্থিন 

চুর্ণীকৃত প্লেটলেট্স্ ও তস্ধবস | 

থেকে নির্গত থশ্বৌপ্লাটিন -৯ । 

থ.খ্থিন 

$ 
প্রাজম| থেকে-৯ ফাইত্রিনোজেন-৯ফাইত্রিন 

(তঞ্চন) 

হাঁওয়েলের মতবাদ-বিজ্ঞীনী হাঁওয়েল মনে 

করতেন যে, কেবলমাত্র ক্যালপিয়াম আঁয়নের 

সাহায্যে প্রোথ,দ্বিনকে থ.্বিনে রূপান্তরিত করা 
চলে, থ্বোপ্লাষ্টিনের কোন আবশ্তকতা নেই। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ 

রক্তপ্রবাহে সাধারণ অবস্থায় হেপারিন নির্গত 

হয়। হেপাঁরিন রক্তকে জমাট বাধতে দেয় না; 

অর্থাৎ হেপাঁরিন প্রোথ,ছ্বিনের উপর ক্যালসিয়াম 
আমনের প্রভাব বিলুপ্ত করে। বিচুর্ণ প্লেটলেট্স্ 
অথবা ক্ষতবিক্ষত তত্ত থেকে যখন থন্োপ্রাটিন 
নির্গত হয় তখন এটি হেপারিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট 

করে এবং রক্তপ্রবাহে প্রোথখিনের আগমন 

ত্বরান্বিত বরে দেয়। হেপারিন বিমুক্ত প্রোথস্বিন, 
ক্যালপিয়াম আঁয়নের প্রভাবে থদ্বিনে পরিণত 
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হয়। থন্ধথিন প্লাজমার মধ্যে দ্রবীভূত ফাইব্রিনো- 
জেনের সঙ্গে মিপিত হয়ে ফাইত্রিনে ব্বপাস্তরিত 

হম্ব। এই ফাইব্রিন বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে 
এসে স্থতার মত লম্বা লম্বা! কঠিন দ্রব্যে পরিণত 

হয় এবং জাল হট করে। জালের মধ্যে শ্বেত ও 

লোহিত কণিকাগুলি আটক পড়ে ; ফলে রক্তপাত 

বন্ধ হয়। 

হাঁওয়েলের মতবাদ সংক্ষেপে এই ভাবে 

বল] যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় বক্ত-প্রবাহে 

হেপারিন, প্রোথ দ্িন+ক্যালসিয়াম আয়নের সঙ্গে 

মিলিত হয়ে রক্ততঞ্চনে বাধা দেয়। 

রক্তপাতের পর-- 

(১) থন্বোপ্লাটটিন+হেপারিন -৯ হেপারিনের 

কর্মক্ষমত। বিলুপ্ত হয় এবং প্রোথপ্বিন ছাড়া পেয়ে 

বেরিয়ে আসে। 

(২) হেপারিনবিমুক্ত প্রোথ,শ্িন ক্যালসিয়াম 

আয়ন-৯ থশ্থিন। 

(৩) থ.প্ধিন + ফাইব্রিনোজেন -» ফাইত্রিন 
( তঞ্চন )। 

ম্যাকৃফারলেন, ওবেন-এর আধুনিক মতবাদ-_ 
এই মতবাদ উপরিউক্ত ছুটি মতবাদের সঙ্গে মূলতঃ 
এক; তাহলেও এদের মূল সিদ্ধান্তে আসবার পথ 

কিছুট] ভিন্ন ধরণের। এর] বলেন ষে, প্লাজমার 

মধ্যে একপ্রকার নিক্রিয় পদার্থ আছে,যার নাম 

থষ্বোপ্লার্টিনোৌজেন। চূর্ণীভৃত প্রেটল্ট্স্ থেকে 
একটি পদার্থ নির্গত হয়, যার এর! নাম দিয়েছেন 

লিপমেড ফ]াকর। এই লিপয়েড ফ্যাক্টর এ নিক্রিয় 

থদ্বোপ্লা্টিনোজেনকে সক্রিয় করে তোলে। 
ক্যালপিয়াম আয়নকে সক্রিযম করে তুলতে আর 

একটি সহায়কের প্রয়োজন। এটিকে বলা হয় 

ক্যালপিয়াম কো-ফ্যাকর। আবার ক্যালসিয়াম 

আম্মনের উপস্থিতিতে প্রোথ ম্বিনকে থস্বোপ্রার্টিনের 

সাহায্যে থদ্থিনে বূপাস্তরিত করবার কাজে একটি 
চালকের প্রয়োজন। এই চালক, উপাদানগুলির 
পরস্পর মিলনের কাজ ত্বরান্বিত করে দেয়। বিভিন্ন 

ঙ্9 

রস্ততঞ্চন ২১১১ 

বিজ্ঞানী এই চালক পদার্থটির নাম বিভিন্ন রকম 
দিয়েছেন। বিজ্ঞানী ওয়েয়ার এর নাম দিয়েছেন 

আযক্সিলারেটর ফ্যাক্টর | ওরেন একে বলেন ফ্যাক্টর- 
€ আব কুইক এটিকে লাবাইল ফ্যাক্টর বলে 
অভিহিত করেছেন। 

বর্তমান মতবাদ অন্ুমারে মোট ছয়টি উপাধান 

তঞ্চন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এব] যথাক্রমে 
--(১) থগ্থোপ্রাহিন, (২) মিশ্র প্রোথ দ্থিন, (৩) 

ফাইব্রিনোজেন, (৪) ক্যালসিয়াম আয়ন, (৫) 

ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর, (৬) আ্যাক্সিলীরেটর 
ফ্যাক্টর | শ্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত জমাট বাঁধে না। 

ফাইব্রিনোজেন + প্রোথস্বিন + ক্যালসিয়াম 
আয়ন+ক্যালসিয়াম কো-ফ্যাক্টর+আ্যাকিলারেটর 

ফ্যাক্টর -৯ তঞ্চনবিমুক্ত রক্ত । 

রক্তক্ষবণের পর-_- 

(১) ভাঙা প্রেটলেট্স্ থেকে নির্গত লিপয়়েড 

ফ্যাকর+-প্লাজমার মধ্যেকার নিক্ষিয় থদ্থে 

প্লাইিনোজেন -৯ সক্রিয় থস্বোপ্রাষ্টিন 
(২) সন্রিয় থশ্বোপ্লািন + প্রোথ,খিন+ 

ক্যালপিয়াম আয়নশক্যালপিয়াম কো-ফ্যা্টর 
আযক্সিলারেটর ফ্যাক্টর -৯ থ.খিন 

(৩) থদ্বিন+ফাইব্রিনোজেন-৯ফাইব্রিন 
(তঞ্চন) 

পিকারিং-এর মতবাদ-প্লাজমার প্রোটিনের 

মধ্যে ফাইব্রনোজেন ও প্রোথন্থিন একত্র বাধা 
অবস্থায় থাকে । এর একটি মিশ্র দ্রব্যে পরিণত 

হয়। এই কারণে রক্তের ক্যালসিয়াম আয়ন 
প্রোথ,দ্বিনের উপর প্রভাব বিশ্তার করতে পারে 

না; ফলে ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বাধে না। 

কিন্ত থঙ্থোপ্পাইিন এ মিশ্র দ্রব্টিকে ভেঙে দেয় 

এবং প্রোথস্বিন ও ফাইব্রিনোজেন ছাড়া পেয়ে 
যায়। তখন ক্যাললিয়াম আয়ন প্রোথ স্থিনের 
উপর ক্রিয়া করে তাকে থন্থিনে পঝিপত বরে। 

থখিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইবিনে রূপান্তরিত 
করে। ক 
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নোল্ফের মতবাদ নোল্ফের মতবাদে 

রক্ততঞ্চনের উপাদান হিসাবে তিনটি পদার্থকে 

প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরা যথাক্রমে-- 

ফাইব্রিনোজেন, থম্বোজেন, থঙ্বো্জাইম। প্রথম 
ছুটি পর্দার্থ যকৎ থেকে ঠতরী হয় এবং শেষেকটি 

শ্বেত কণিকা থেকে পাওয়া যায়। আরও ছুটি 

উপাদানের প্রমোজন হয়--সেগুলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম 

আয়ন ও থ স্বোপ্লাটিক। 
প্রথমে উল্লিখিত তিনটি উপাদানের পারস্পরিক 

মিলনে থন্থিন বা ফাইত্রিন প্রস্তত হয়। নোল্ফ 
বলেন যে, থম্বিন এবং ফাইব্রিন এক জাতীয় 
পদার্থ। দুটির মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, ফাইত্রিনে 

ফাইব্রিনোঙ্গেনের পরিমাণ বেশী থাকে এবং থ,স্িনে 
কম থাকে। 

কোন্ কোন্ পারিপাশ্বকে বা কোন্ কোন্ 

ভেষজ বাইরে থেকে প্রয়োগ করলে রক্ততঞ্চনে 

সহায়তা হয়, তার একট] তালিকা দেওয়া হলো । 

(১) উষ্ণতা, (২) আর্দ পদার্থের সংস্পর্শ, 

(৩) খুব পাতলা গাছের শাখা বা কাচের দণ্ড বা 

কাচের বল দিয়ে রক্ত নেড়ে দেওয়া, (8) থ.খিন 
প্রবেশ করানো, (৫) থ্োপ্রাষ্টিক দ্রুত রক্ত-শিবার 
মধ্যে প্রবেশ করানো হলে, (৬) আাড়িনালিন 

ইনজেকশন দিলে, (৭) ক্যালপিয়াম ক্লোরাইড 

ব্যবহারে, (৮) ভাইটামিন-কে ইনজেকশন দিলে 

অথবা অধিক মাত্রায় খেলে। 

যর্দি অধিক পরিমাণে তন্তরম শিরার মধ্যে 

খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় তাহলে 

শিরার মধ্যে রক্ত তঞ্চিত হয়। কিন্তু ধদ্ি অনেক- 

থানি তন্তরস আন্তে আস্তে প্রবেশ করানে। হয় 

তাহলে রক্ত তঞ্চিত হয় না। এর কারণ মোটামুটি 

দু-ভাবে দেখানো যেতে পারে। ঘীরে ধীরে 
ইনজেকশন করলে হেপারিন €তরীর উৎস উত্তেঞ্জিত 

হয় এবং প্রচুর পরিমাণে হেপারিন রক্তের মধ্যে 
উপস্থিত হয়ে বক্ততঞ্চন প্রতিরোধ করে। 

বিজানী মেলান্বি বলেন ষে, রক্তের মধ্যে তঞ্চন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

কার্ধ হয়। কিন্তষে ফাইত্রন ঠতবী হয়, সেগুলি 

অত্যন্ত ক্ষুদ্র। রক্তের কণিকাগুলি অনেক সময় 

এই ফাইব্রিনের কণাগুলিকে নিজেদের দেহে শোষণ 

করে নেয়ে। 

আবার অনেক সময় ফাইত্রিনের কণাগুলি 
রক্ত-ধমনীর গায়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে । এই সঞ্চিত 

বস্বর আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, রক্তপ্রবাহে কোন বাধ। 

স্ষ্টি হয় না। রক্তক্ষর্ণজনিত নানাপ্রকার রোগের 

কথ। জান। গেছে। তার মধ্যে হিমোঁফিলিয়া 

পারপিউরা ও স্কাহি গ্রধান। 

হিমৌফিলিয়া-এই রোগে ক্ষতস্থানে রক্ত 

সহজে জমাট বাঁধে না। সাধারণ অবস্থায় রক্ত 

জমাট বাঁধতে ২ থেকে ৮ মিনিটের বেশী সময় লাগে 

না; কিন্ত হিমোফিলিয়ার রোগীদের রক্ত জমাট 

বাধতে আধঘণ্টা থেকে একঘণ্ট] সময় লাগে । 

এই রোগের আক্রমণ খুবই অদ্ভুত। কেবল 
মাত্র পুকষদের এই রোগ হয়ে থাকে, স্ত্রীলোকদের 

হয় না। আর এই রোগ বংশাহুক্রমে ছড়িয়ে 

পড়ে। স্ত্রীলৌকদের এই রোগ থাকলেও তার 

প্রকাশ হয় না; কিন্ত তার পুত্রের দেহে এ রোগ 

ব্র্তীতে পারে। অথচ ৭ন্যার দ্রেহে প্রায় কখনই এ 

রোগ সংক্রামিত হয় না। এই রোগ হয়কেন? 

রক্তে খুব অল্প পরিমাণ থ্বোপ্রাটিন নিঃহ্ত হলে 

এবং প্রেটলেটুস্ সহজে না ভাঙলে এই রোগের 

আক্রমণ হয়। সামান্ততম ক্ষত হলেও বহুক্ষণ ধরে 

রক্তপাত হয়। অনেকে টুখ-ব্রাশ দিয়েও দী।ত 

মাজতে পারে না। শুধু বহির্ভাগেই নয়, দেহের 
ভিতরেও, বিশেষ করে অস্থি-দদ্দিস্থলে প্রায় সর্বদাই 

রক্ত ক্ষরিত হতে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগে 

আক্রান্ত রোগীরা ক্রমাগত রক্তক্ষরণের জন্যে বেশীর 

ভাগ ক্ষেত্রে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। 

পারপিউরা-দেহের অভ্যন্তরে মিউকাস ষেম্- 
ব্রেনের নীচে প্রায় সর্বত্রই ক্রমাগত রক্তক্ষরণ 
হতে থাকে । এই রোগে প্লেটলেট্ন্-এর সংখ্যা খুব 
কমে যায় ; আবার মাঝে মাঝে বিরাট আকারের 
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দীর্ঘ হয়ে ষায়। 

স্কাডি--খাঁগ্যে ভাঁইটামিন-মি-এর অভাব ঘটলে 

শরীরের অনেক জায়গ। থেকে, বিশেষভাবে মাড়ি 

থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। রক্তক্ষরণ 

হবার ফলে বোগীর রক্তশূন্ততা রোগ দেখা দেয়। 
রক্তে ফাঁইব্রিনোৌজেনের অল্পতা হলে ফাইব্রিনো- 

ক পাপা কি - 4 স্পা ৫ 

লোগাালিস্পপজাদযাপাউিলাদহ 8৮ পাপা পাদ স্পা পাকা পাশা ইত জাপা ৮ সপ সবাক - ৯ পট শা ০ জজ বাপি 

| চি রি রি রা | চিল 

রস্ততঞ্চন 

প্লেটলেট্স্ দেখা যায়। রক্ত জমাট বাধবার সময় খুব 

৩৪৩ 

পেনিয়া নামে একপ্রকার কঠিন রোগের আক্রমণ 

হয়। তাহলে দেখ যাচ্ছে, প্রতিটি উপাদান 

আমাদের শরীরের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয়। যে 
কোন একটির অভাবে রক্তে নানা রোগ আঙতে 

পারে। কখনও ব| রক্ত কোন সময়েই জমে না, 

কখনও বা ধমনীর মধ্যেই জমাট বাঁধে। দুটি অবস্থাই 

জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । 

২ খহতধপরটলাটপা্কপপীগকাহলাশশজপা পপ ও হাস তায পিসি সি পাপ "স্পা শঙ্যা্পরপদি টা? 

45২ দি 

জড়েল ব্যাঙ্কের ( ইংল)াও) বিশালকাঁর রেডি 9, টেলিস্কোপ 



মরুভূমির গাছপাল! 
শ্রীকমল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

চির-সবুজ বাংলাদেশের লৌকের সঙ্গে মরুভূমির 

পরিচয় নিঝিড় নয়। এজন্যে মরুভূমি বলতে 

আমাদের মনে হয়, শুধু দিক-দিগস্ত বিভ্তৃত বালুকা- 
রাঁশি-দিনে বৌদ্রদহনে সেই বালুকারাশি উত্তপ্ত, 
পিপাসার্ত। বহু দূরে দূরে এক একটি মরদ্যান-- 
সুমিষ্ট থেজুর সেখান থেকে দেশ-দেশাস্থরে রপ্তানী 

হয়। মরদ্যান বাদ দিলে মরুভূমিতে বৃক্ষলতাঁর 

লেশ মাত্র নেই। 

আমাদের ধারণ! পুরাপুরি সত্য নয়। আমাদের 

দেশের মরুতুমিতেও বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী 

বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যাঁয়। অবশ্য 

উষ্ণ মরুভূমির কোথাও কোথাও বাঁলিঝঞ্কার তীত্র 

আক্রমণে গাছপালা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চির- 
তুষারাবৃত পর্বত এবং কোন কোন পাহাড়ের 

শক্ত পাথরে উত্ভিদাদি দৃষ্ট হয় নাঁ-নতুবা অতি 

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পৃথিবীর গ্রাম সর্বন্র 

কোন না কোনরূপে উদ্ভিদ আত্মরক্ষ] করে যংশ- 

বিস্তার অক্গুপ্ন রেখেছে । তাপদগ্ধ মরুভূমির সর্বত্র 

জলের হাহাকার । সেখানে তৃণ, গুল্স বা বৃক্ষলতা 

অত ঘন সন্নিবি্ই নয়, বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত। বল্ল 

জলে গ্রয়োজন মিটাবার উপযোগী হতে হয়েছে মরু- 

ভূমির উত্ভিদগুলিকে। তাদ্দের পাতা আকারে হয় 
ছোট, কিন্ত মোটা--অনেকটা চামড়ার মত এবং 

মোম লাগানো । তাদের দেহ কণ্টকিত এবং এই 
কণ্টক .শুধু জীবজন্তর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্তেই নয়, অনহ তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও 
বটে। তাঁদের কাণ্ডও সবুজ; কারণ অজন্র পাতাম 

শোভিত হয়ে উবিয়ে দেবার মত প্রচুর জল্প তার 
নেই, সবুজ কাগুই স্র্ধের আলোক সংগ্রহ করে 
তাদের পাতার কাজ করে থাকে । তাদের শিকড় 

বালির ডিতর ভিরিশ-চলিশ ফুট গিয়ে জল সংগ্রহ 

করে। তাছাড়া চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে 

থ।কে, যাতে অতি সামান্য বৃষ্টির সবটুকু জল সংগ্রহ 

করতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদের বীঞ্জ বৃষ্টির 

অপেক্ষায় থাকে মাসের পর মাস--এমন কি, ছু-চাঁর 

বছর পর্যন্ত--বৃষ্টি পেলেই অঙ্কুরের দিদ্রাভঙ্গ হয়। 
বৃষ্টি হলেই শুধু মরুভূমির উদ্ভিদ পত্র-পুম্পে সঙ্জিত 

হয়ে ওঠে। মরুভূমির জলাশয়ে লবণের আধিক্য, 

বালিতে ক্ষার-লব্ণ ও ক্ষারের আক্রমণ প্রতিরোধে 

প্রস্তত থাকতে হয় উদ্ভিদকে। নাতিশীতোঞ্চ 

মরুভূমিতে বন্ুবর্ষজীবী উত্তিদকে তীব্র শীত সহ 

করতে হম়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মক্তৃমির 

উত্ভিদকে জেরোফাইট বলে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মরুভূমিকে তরুশোভিত 

অঞ্চলে পরিণত করবার বিপুল চেষ্টা চলছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মরুভূমির গাছপালা] সম্বন্ধে অনেক 
দিন ধরে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। পৃথিবীর সব 

মরুভূমিই উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ মরু অঞ্চলের 

অস্তর্গত। মাকিন দেশের মরুভূমি উষ্ণ শ্রেণীভুক্ত । 

ভারতের থর মরুভূমি, আপবের মরুভূমি, আফ্রিকার 

সাহার] ও কালাহীরি মক্ভূমি, অষ্টেলিয়ায় মরু$্মি 

এবং দক্ষিণ আমেগিকার আটাঁকামা মরুভূমিও 

একই রকমের উষ্ণ মক্ুভূমি। উষ্ণ মরুভূমির 

গাছপালা! সম্বন্ধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব গবেষণা- 

লন্ধ তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তাস্থানীয় অঞ্চল অঙ্্যায়ী 

সামান্য পরিবতিত করে পৃথিবীর মব মরু অঞ্চলেই 

প্রয়োগ করা চলে। মাকিন মরুভূমির লতাগুল্স 

পৃথিবীর অন্যত্র রোপণ করা হচ্ছে। আজ ভারতবর্ষও 

খর মকরুভূমিকে পরাস্ত করবার মহান ব্রতে কত- 
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স্বল্প । এজন্যে মাফিনবাসীর মকরু-গব্ষণার ফলা- 

ফল সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলব্যাপী 
মরুভূমি বিরাজ করছে । এই মরুভূমি একেবারে 

বৃক্ষহীন নয়। নেভাদ্দার অববাহিকায় এখানে- 
ওখানে উত্তিদের ঝোপ ছড়িয়ে আছে। আরও 

দক্ষিণে ক্রিয়োজোটের ঝোপ। মৃত্যু-উপত্যকা 

নামক মক্ুভূমি ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে 

ঈাড়িঘ্ে আছে দীর্ঘ সিয়রো নেভাদা পর্ত। ফলে, 

প্রশাস্ত মহাসাগরের জলীয় বাণ্প মৃত্যু-উপত্যকায় 
বার্রিধারায় বষিত হয় না। এই উপত্যকার গড়পড়তা 

বানিপাত হচ্ছে মাত্র ১৩৫ ইঞ্চি। পৃথিবীতে 

উচ্চতম তাপমাত্রার রেকর্ড হচ্ছে ১৩৪৭ ফারেন- 

হাইট। মৃত্যু-উপত্যক1 এই রেকর্ডের অধিকারী । 
মৃত্যু-উপত্যকা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে নীচু। পাহাড়- 
ধোকা জল এখাঁনে এসে জম। হয়। এই জল বহন 

করে আনে অনেক লবণ। মৃত্যু-উপত্যকার জল 
তাই লবণাক্ত । 

লবণাক্ত জলে সাধারণতঃ কোন উদ্ভিদ জন্মে 

ন|। কিন্তু অদুরেই সবুজ গুল্ম দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
এই গুল্সের নাম মেদ্কুইট। মেস্কুইটের শাখা 

কাটায় ভর; পাতাগুলি ধূনর রডের। মেস্ 

কুইটের শিকড় তিরিশ থেকে একশ” ফুট লম্বা হয়ু। 

দীর্ঘ শিকড়ের সাহাষেয ভূগর্ভস্থ মিষ্ট জল আহরণ 

কর! মেস্কুইটের পক্ষে সম্ভব। দীর্ঘ শিকড় মেস্- 
কুইটকে বুষ্টির জন্যে উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়েছে । 

মরুভূমিতে মেস্কুইটের অবস্থিতি মাটির নঁচে 

জলের অবস্থিতির নিশ্চিত নিশানা । অঙ্কুর বের 

হবার সময় মেস্কুইটের ছোট্র চার! কি করে তিরিশ 

ফুটের চেয়েও বেশী নীচ থেকে জল সংগ্রহ করে, 

তা আক্গও জানা যায় নি। মৃত্যু-উপত্যকার 

মেস্কুইট গুল্ম সম্ভবতঃ অনেক কালের পুরনে।। 
কিছু মেপকুইট বালির নীচেই পড়ে আছে বছরের 
পর ব্ছর--তারপর একদিন আকাশ কালো করে 
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সরে--অন্ধকাঁর থেকে আলোকে এলো মেস্ফুইট 

গুল্প। একদা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা 

খাদ্য হিসাবে মেস্কুইট ব্যবহার করতো! । আজকের 

দিনে সেগুলি গবাদি পশুর থাস্া। 

মৃত্যু-উপত্যকায় চিবসবুজ ক্রিয়োর্জোট ঝোপ 

দেখা যায়। ক্রিয়োজোট নামে একপ্রকার পদার্থের 

সাহায্যে কাঠকে উইপোকার আক্রমণ থেকে বক্ষা 

করা যায়। এই ক্রিয়োজোট আলকাত রা থেকে 

প্রস্তুত হয়। ক্রিয়োজোট উত্ভিদের সঙ্গে এর কোন 

সম্পর্ক নেই। ক্রিয়োজোটের শিকড় অনেকটা স্থান 
জুড়ে বিস্তৃত হয়ে জল সংগ্রহ করে। বিমান থেকে 

দেখা যায়, ক্রিয়োজোট ঝোপের বিস্তার এক বিশেষ 

শৃঙ্খলায় রচিত। এর কারণ, ক্রিয়োজোটের শিকড় 

থেকে একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হয়ে নিকটবর্তণঁ 
বীঞ্জ বা চারাকে ধ্বংস করে ফেলে। বৃষ্টির জলে 

ক্রিয়োজোটের শিকড় থেকে নিঃম্যত বিষ ধুয়ে যায়। 
এজম্যে অনাবৃষ্টি হলে ক্রিয়োজোট ঝোপ দূরে দূরে 
দেখা ষায়। আর যথেষ্ট বারিপাত হলে ক্রিয়োজোট 

ঝোপ কাছাকাছি হয়। 

দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টিতে ক্রিয়োজোট ঝোপের গা 

সবুজ পাতা ঝরে যায়, শুধু ছোট ছোট কাল্চে সবুঞ্জ 
পাতাগুলি থাকে । অনাবৃষ্টির অবস্থা বেশীদিন 

থাকতে কাল্্চে পাতাগুলিও ক্রিয়োজোট গুল থেকে 

খসে পড়ে । তবু যদি বৃষ্টি না হয় তবে ধীরে ধীরে 

গাছগুলি শুকিয়ে মার] যাঁয়। দীর্ঘ অনাবৃঠ্ি কোন 

এলাকার সব ক্রিয়োজোটেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে 

থাকে। আবার বারিবর্ণের পর সেই এলাকাক্স 

নতুন ক্রিয়োজোট দেখা যায়। অতএব কোন মক্ষ 
এলাকার সব ক্রিয়োজোটই সমবযদী। 

ক্রিয়োজোটের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ 

করে, জল ও থাগ্ সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ-বিশেষজ্দর 

মতে, মরুভূমিতে ৬ ফুটের নীচে খতু-পরিবর্তানের 

কোন প্রভাব নেই--মেখানে জলের পরিমাণ লার। 

বছর প্রায় একই বকম। বৃষ্টি হলো, কি না হলো, 
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তাঁর উপর ক্রিয়োঞ্জোটের অস্তিত্ব বিশেষ নির্ভরশীল 

নয়। 

সময় মত বারিপাত হলে ক্রিয়োজোট ঝোপ 

ফুলে-ফলে এক বিচিত্র শোভা ধারণ করে। 

মেস্কুইট ও ক্রিয়োজোট ব্যতাত অন্ত প্রকার 
গুল্ম ও মাকিন মরুভূমিতে দেখা যাঁয়। যেমন-- সবুজ 

পিউসোফিলাম। পিউমোফিলাম বাহাতঃ জল 

ব্যতীতই বাচতে পারে। একপ্রকার শ্বেতপত্র 
গুল আছে, যা লবণাক্ত মৃত্তিকায়ও টিকে থাকতে 

পারে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ জাতীয় গুল 

দেখা যায় না। লবণাক্ত জলাভূমিকে উর্বর ভূমিতে 

পর্রিণত করবার কাজে এ-জাতীয় গুল্সের বিশেষ 

গুরুত্ব রয়েছে। 

মরুভূমিতে ক্যাক্টাসের (পিজ গাছ) সংখ্যা সব- 

চেয়ে বেশী। আমাদের পরিচিত ফণীমনমা এক- 

প্রকার ক্যাক্টান জাতীয় গাছ। অনেক রকমের 

ক্যাকৃটাস দেখা যায়। কোনটার দৈর্ঘ্য মাত্র ছু 

ইঞ্চির মত; আবার সাওয়ারোর দৈধ্য হচ্ছে ৭৫ 
ফুট, ওজন প্রায় ছয়-সাত টন। 

ক্যাক্টাসের কাণ্ডে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে। 

কখনও কখনও এই জল মরুভূমিতে মানুষের 

তৃষ্ণ। নিবারণ করে। ক্যাক্টাসে কখনও পাতা 

হয়, কথনও হয় না। এ-জাতীয় গাছের কাও 

সবুজ বলে পাতার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। 

কাণ্ডের উপরে কোন কোন ক্ষেত্রে মোম দেখা 

যায়। কাণ্ড থেকে জল যাঁতে উবে না যায়, এই 
মোম তাতে গাছকে সাহাধ্য করে। ক্যাকৃটাসের 

গায়ে অনেক কাটা জন্মে। এই কাট গাছকে 

জীবজন্তর হাত থেকে রক্ষা করে। 

প্রবহমান বাষু এবং প্রবহমান জলম্রোতের 

আক্রমণ থেকে মরুভূমির মৃত্তিকা রক্ষা করবার কাজে 

ক্যাকৃটাসের থে উপযোগিতা আছে। ক্যাক্টাসে 

বাধা পেয়ে বায়ুর তীব্র গতি মন্দীভূত হয়। এ 

ভাবে মরুবঞ্ধায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকট। হাস 

করা চলে। ক্যাক্টাসের বিস্তৃত শিকড় জল 
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আটকে রাখতে পারে। জল গড়িয়ে বাইরে যাবার 

পথ না পেয়ে মাটির নীচে জমা হয়। এভাবে 

পণু-থাচ্যের উপযোগী তৃণ উত্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত 

করতে সাহাধ্য করে ক্যাক্টান। ক্যাকৃটাসের 
সাধারণতঃ ছু-রকমের শিকড় হয়। এক প্রকারের 

শিকড় সংখ্যায় খুব কম, মাটির ভিতর দু-তিন 

ফুট চলেযায়। আর এক রকমের শিকড় মাটির 

উপরে চারদিকে চাঁর-পাচ ফুট ব্যাসাধের এক 

গোলাকার ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত হয়। এরা সংখ্যায় 

অনেক বেশী । ক্যাকটাসের বীঞ্জ চারদিকে অনেক 

দূর অবধি চলে ষায়, বিশেষ করে খরগোসের 

সাহায্যে । ক্যাকৃটাসের কাণ্ড থেকে শিকড় বের 

হয়ে নতুন গাছ জন্মাতে পারে। অনাবৃষ্টির সময় 
ক্যাকটাস বাড়তে পারে এবং সুস্থ থাকে; কারণ 

এদের পক্ষে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ অনাবুষ্টির সমদ্ 

পঙ্গু হয়ে পড়ে। বারিপাতের ফলে কীট-পতঙ্গ 

বৃদ্ধি পায় এবং ক্যাঁক্টাঁসের ভিতরে প্রবেশ করে 

একে শেষ করে দিতে পারে। 

সাওয়ারো আপন টখ্যের মহিমা বিশেষ 

স্থান অধিকার করে আছে। উত্তর মেক্সিকে! এবং 

ক্যালিফোণিযায় এই গাছ দেখা যায়, পৃথিবীর 

অন্ত কোথাঁও দেখা যায় না। আল্গা পাহাড়ী 
মাটি, সামান্য বারিপাত এবং অধিক তাপমাত্রা এই 

গাছ বাঁড়বার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এর মোম 

লাগানো সবুজ ত্বক বেশ কোমল। গাছের ভিতরে 

জল আছে, কিন্তু খুব কটু বলে পানের অযোগ্য। 

বসন্ত সমাগমে সাওয়ারো সাদা ফুল ও লাল ফলে 

সজ্জিত হয়। সাওম়াবে! গাছের বীজ খুবই ছোট। 

এই ক্ষুদ্র বীজ থেকে এত বড় দীর্ঘ উদ্ভিদের 
উৎপত্তি খুবই বিম্ময়ের বিষয় বলে মনে হয়। অতি 

ধীরে ধীরে গাছটি বাড়তে থাকে । প্রথম দু-তিন 

বছরে উচ্চতা এক ইঞ্চির এক ক্ষুত্র ভগ্নাংশ মাত্র। 

দশ বছর পরেও এর উচ্চতা এক ইঞ্চির কম থাকে। 

তারপর বুদ্ধির হার একটু বেশী। তাহলেও তিন 

ফুটের একটি চারার বয়ন হবে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ 
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বছরের মধ্যে। একশ' বছবে এই গাছ পূর্ণ দৈর্ঘ্য 
লাভ করে। 

মরুভূমির ছয়-্দাত ফুট উচু একট! গাছের 

শিকড় ৪* ফুট পর্যস্ত লম্ব| হয়। অতএব মনে হওয়া 

ক্বাভাবিক যে, সাওগারোর শিকড় খুবই দীর্ঘ হয়। 
কিন্ত পাওয়ারো৷ এত লম্বা! হলে কি হবে, এর শিকড় 

মাত্র তিন ফুটের হত দীর্ঘ হয়। সাওয়ারোর সব 

চেয়ে বড় হূর্বলতা হচ্ছে, তার এই ক্ষুদ্র শিকড়। 

ঝড়ে অতি সহজেই একটি সাওয়ারোকে উপড়ে 
ফেলতে পারে । শিকড় দৈর্ধ্যে ছোট হলেও 

চারদিকে অনেক দুর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে প্রচুর জল 
সংগ্রহ করতে পারে । এক পশলা বৃষ্টির পর একটি 

সাওয়ারে! প্রায় এক টন জল আহরণ করে থাকে । 

একটি সাওযারো গাছে জলের পরিমাণ হচ্ছে 

শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে 

মরুভূমির বৃক্ষরা্ সাওয়ারো আজ নিশ্চহ্ৃ হতে 
বসেছে । 

যগুয়া গাছ--এ গাছটিও ক]াকৃটাস শ্রেণীর 

অন্তর্গত এবং উচ্চতার প্রায় ২৫ ফুটের মত হয়ে 

থাকে। এর শাখার অগ্রভাগে গোলাকার বলের 

মত প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা পাতার গুচ্ছ দেখা যায়। 
পাতায় গাছের কাঁওটি ঢাক! পড়ে যায়। অতি 

ধীরে ধীরে অনেক বছর ধরে এই গাছ বাড়তে 
থাকে। যগ্ুয়া গাছের সংখ্যা কমে আসছে 
তবুও দক্ষিণ ক্যালিফোথিয়া এবং আরিজ্সোনায় 

অনেক যগুয়া বন আছে। 

বু পেলে! ভার্দে-পেলে৷ ভার্দে শব্দের অর্থ 

হচ্ছে সবুজ লাঠি। এর পাতাগুলি নীলাভ সবুজ 

বলে 'রু শব্ষটি এর নামের সঙ্গে যুক হয়েছে। 

এই গাছ ক্যালিফোণিয়া থেকে দক্ষিণ আরিজোন। 

পর্যন্ত বিস্ৃত। এ গাছের বহু শাখা বের হয়। মার্চ 

মাসের শেষের দিকে প্রচুর হলদে ফুলের সোনালী 

হাপি অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ক্ষণস্থায়ী 

বর্ধাকালে এই গাছে অসংখ্য পাতা হয়, কিন্ত গ্রীন্মের 

মরুভূমির গাছপাল। ৩৯৭ 

আগমনে লব পাত ঝরে পড়ে যায়। তখন এর 

সবুজ শাখা ও কাণ্ড পাতার কাজ করে। 

পিনিয়ন--এই গাছ রকি পর্বতের শ্রফ 

পশ্চিমাংশে বনের সৃষ্টি করেছে। এর বীজগুলি 
আকারে ঝড় এবং খাগ্য হিসেবে উপাদেয় ও 

জনপ্রম। এর কাঠের গন্ধ মোমের মত। 

পিনিয়নের অপর নাম হচ্ছে বাদামে পাইন। এই 

গাছের সগোত্র হচ্ছে একপত্রী পিনিয়ন। এর 

বাদ্দামের জনপ্রিয়তা খুব বেশী। নেভাদার মরু- 

ভূমিতে একপত্রী পিনিয়নের সর্বাধিক প্রীচু্ধ 

দেখা যাঁয়। এ গাছের শক্ত কাঠে বাড়ী তৈরী 

হয়ু। 

ক্রুশিফিক্সন ধর্ণ--এই গাছের পাত| নেই। এর 

কাণ্ড ও শাখা সবুজ রঙের । শাখার মুখ কাটার 

মত সুচালো। ফিকে সবুঞ্জ ফুল দেখা যায়। এই 

গাছ জীবজন্তর অথাগ্য। মৃত্তিকাকে মরুর আক্রমণ 

থেকে রক্ষা করবার কাজে এর উপযোগিতা যথেষ্ট । 

মরুর লোহাকাঠ--এই গাছের ফুল স্থগন্ধ, পাত। 

নীলাভ সবুজ। এর কাঠ পাথরের মত শক্ত, 

করাত দিয়েও কাঁটা চলে না। 

ব্্ষঙীবী তরুগুল্স--এর! সাধারণ গাছপাল!। 

দর্ঘ অনাবৃষ্টি সইবার ক্ষমতা এদের নেই। সাধারণতঃ 

মরুভূমির বাইরে এদের দ্রেখা যায় না। কারণ 

এদের বীজে থাকে অতিমাত্রায় নিরাপত্তার ব্যবস্থাঁ- 

বীজের সংখ্যার উপর নির্ভর করে মরুভূমির বাধিক 

বৃক্ষরাঁজির প্রাচুর্ধ। অনাবৃষ্টির দিনে বীঞ্জ থেকে 

অঙ্কুর উদগ্ণত হয় না। আধ ইঞ্চি, কখনও বা 

ঢু'এক ইঞ্চি জল না হলে বীজ থেকে অঙ্কুর বের 

হয়না। কেন যে এতটা বৃষ্টি দরকার তা এখনও 

জান যায় নি। তারপর জল উপর থেকে পড়া 

চাই; অথচ নীচ থেকে শিকড় বেয়ে গাছের 

ভিতর দিয়ে জল ওঠে গাছের মাথায়। এর 

একটা কারণ এই বে, বীজের সঙ্গে এমন 

পদার্থ থাকে বা জলে প্রাব্য এবং অঙ্কুর উদগত 

হতে বাধ! দেয়। মেঘ থেকে পতিত জলে 



৩৪৮ 

সেই পদার্থ গলে মাটির আরও নীচে চলে গেলে 
অঙ্কুর উদগমের বাধা অপসারিত হয়। কোন 

কোন বীজ লবণাক্ত জগে চুপ করে বসে থাকে-__ 
এক পশলা জোর বৃষ্টি হলে সেই লবণাক্ততা 
অনেকট! দুর হয়ে যায় এবং বীঙ্জ অস্কুরিত হতে হুরু 

করে। কোন কোন বীঞ্জ আবার জোর বৃষ্টি হলেই 
খুমী নয়, মাটি কেমন ভিজলো তা দেখে হবে 
তার অন্কুকোদগম। কোন কোন বীজের আবার 

ব্যাক্টেরিয়ার সহযোগিতা চাই--তখন অনেক দিনের 

ভিঙ্জী মাটি দরকার । বেশ কয়েক পশপা বুষ্টি না 

হলে অনেক বীজ আবার চুপ করে বসে থাকে। 
কোন কোন বছর মৃত্যু-উপত্যকার মরুভূমি 

বিচিত্র রুঙে রঞ্িত হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৭ 

সালে বসস্তকালে মরুভূমির লবণহীন অঞ্চলে লক্ষ 
লক্ষ মোণালী নূর্ধমুখী ফুল ফুটেছিল | সন্ধ্যাকালীন 

সাদ প্রিমরৌজ এবং গোলাপী পাঁচকলক্কী ফুলও 

প্রচুর দেখা গিয়েছিল। মৃত্যু-উপত্যকায় ফুলের 
খ্যা বাধিক বারিপাঁতের পরিমাণের উপর নির্ভর 

করে না, বারিপাতের সময়ের সঙ্গে সম্পকিত। 

নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি হলে পরবর্তী বসস্ত- 
কালে ফুল ফুটবে গুচুর। কিন্ত অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, 
বা জাচ্য়ারী-ফেব্রুয়ারীতে বৃষ্টি হলে কোন 
লাভ হবে না। 

দু'দিনের মধ্যে যদি দু'বার বৃষ্টি হম এবং 

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি প্রতিবার অস্ততঃ এক 
ইঞ্চির তিন-দশমিকাংশের মত হয় তবেই সাধারণতঃ 
বীজ মুকুলিত হয়। অগ্কুবে|দগমের উপর রাত্রি 
এবং দিনের বৃষ্টির পৃথক প্রভাব লঙক্ষিত হয়। 
তাপমাত্রার ব্যাপারে বীজের আশ্চর্য জনুভূতি- 

শঈলতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উষ্ণ স্থানে রেখে 

অনুর উন্মেষের ব্যবস্থা করলে শুধু গ্রীষ্মকালীন 
গুল্পগুপিই অস্কুরিত হয় এবং শীতল তাপমাত্রায় 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শব্্ "ম সংখ্যা 

কেবল শীতখতুর গুল্ম গুণি অঙ্কুরিত হয়। অতএব 
আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, জীবন- 
ধারণের পক্ষে প্রচুর বৃষ্টি হলে এবং সঠিক 
তাপমাত্রায় মরুভূমির বর্ষজীবী তরু বীর্জ থেকে 
বেরিয়ে আসে। 

মরুভুমির গাছপালাপ্ ৫বচিত্র্ের অভাব 
নেই। নানা রঙে, নানা শোভায় তারা মরুভূমিকে 
স্বন্দর করে তোলে । ছোট-বড় অনেক রকমের গাছ 

বেড়ে ওঠে ঠিক জায়গাটি বেছে। বিশেষ শুভ 
মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকে বীজগ্ুপি। মরুভূমির 
শুফ নদীগর্ভে থে সব গুল্ম জন্মে তাদের বীজে 
একট! বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা! যায়। এই বীজগুলি 
কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত থাকে এবং জলে এক 
বছর রেখে দিলেও সেগুলি অস্কুরিত হয় না) অথচ 

আবরণটি সরিয়ে ফেললে একদিনেই অস্কুরোদগম 
হয়। বালি ও হুড়িপাথরের সংঘর্ষে এই আবরণ 
বীজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মরুভূমিতে প্রাণ- 
ধারণের উপযোগী খাস্য ও জলের অভাব লেগেই 
থাকে; কাজেই গাছকে বেচে থাকবার জন্তে সতর্ক 
থাকতে হয়। অনেক সময় মরুভূমির এক বর্গগজ 
জায়গায় কয়েক হাজার চারা গাছ জন্মাতে দেখ 

যায়। আশ্চর্য এই যে, চারাগাছগুলি একে অন্যের 

মৃত্যুর কারণ হয় না। তারা সবাই আকারে ক্ষুদ্র 

হয় বটে, কিন্ত অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হয় না। 
মরুভূমিতে উদ্ভিদের অস্তিত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ 

আবাসভূমিরই সঙ্কেত। দ্রুত বর্ধমান জনম্বোতের 
নতুন আবাসস্থল স্থাপনের উদ্দেশ্টে €বজ্ঞানিকদের 

নজর পড়েছে মরুভূমির দিকে-মরুতে উদ্ভিদের 

অবস্থান দেই সম্ভাবনাকে অনেকট1 নিশ্চিতক্ূপ 

দিয়েছে। উদ্ভিদের প্রসারে মরুভূমির পিপাশার্ত 
বালুকারাশি প্রাণময় সবুঙ্জে রূপাস্তরিত হতে 

চলেছে। 



বিজ্ঞান সংবাদ 
পৃথিবীর লোকসংখ্য। বৃদ্ধিজনিত বিপর্ধয় 

বর্তমান উন্নততর বিজ্ঞানের অন্ততম অবদান 

হলে! মাছষের জীবনকাল বৃদ্ধি। কিন্ত এটাই এখন 

মানব-সমাঁজের অন্তিত্বের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে 

ঈাড়িয়েছে। 

বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলেই মানুষের জীবন- 
কাল বেড়েছে। নতুন নতুন শক্তিশালী ওষুধ 
উদ্ভাবন এবং উন্নত চিকিৎসার প্রভাবে কোটি কোটি 

মানুষকে ভগরন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে সুস্থ ও সবল 

অবস্থায় বাচিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্ত এভাবে মৃত্যুর 

হার কমে গিয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে 

অনুর ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে সেই অম্ুযায়ী খাদ্য 
উৎপাদন করা অসম্ভব হয়ে দাড়াবে । এর পরিণামে 

কোটি কোটি লোক অনাহারে মরতে পারে বা 

ত্বল্লাহারের ফলে রোগ-গ্রতিরোধক ক্ষমতা কমে 

গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রাস্ত হতে পারে, অথবা 

পরস্পর যুদ্ধ করেও মরতে পারে । 

মানুষের এই ভবিষ্যৎ বিপত্তির জন্তে আংশিক- 

ভাবে দায়ী হচ্ছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতৃত উন্নতি । 
এর ফলে মারাত্মক রোগসমূহ নিবাময়ের ব্যবস্থা 

বা সব রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা উৎপাদনের 

উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে । শল্য-চিকিৎসার এত 

উন্নতি হয়েছে যে, তার ফলে হতাশ রোগীও নতুন 

জীবন লাভ করছে। দ্েহ-পুষ্টির পক্ষে একাস্ত 

প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং লবণজাতীয় পদার্থ 

ট)াবলেটের আকারে সহজলভ্য হওয়ায় জন- 

সাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা কমে 

গেছে। 

এসব কারণে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি 

হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পরমীযুও বেড়েছে । আগামী 

কয়েক বছরে বিজ্ঞানীরা এ-সম্বদ্ষে আরও উন্নতির 

|. 

আশা করেন। পৃথিবীর লোকসংখ্য। পর্যবেক্ষণ 
সম্বন্ধে ইউনাইটেড নেশন্স-এর পরিসংখ্যানে দেখা 
যায় ষে, ১৯৫৩ থেকে ১৭৯৫৭ সাল পরধস্ত গত পাঁচ 

বছবে সার পৃথিবীতে গড়পড়তায় ১০০*-এ ৩৪টি 

জন্ম এবং ১৮টি মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যু অপেক্ষা এত 
অধিক জন্মের হার খুবই অন্বাভাবিক এবং ভবিষ্যৎ 
মানব-সমীজের পক্ষে অশ্তু5 সুচক। 

১৬৫০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
গতি ছিল বেশ মম্থর। মড়ক, দুভিক্ষ, জলাভাব, 
যুদ্ধ এবং অন্যান্ত বিপধয়ের ফলে লোকসংখ্যর 

বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে দাড়িয়েছিল ৫০০১০০৪১০৯০ | 

এর পর তিন শতাব্দীতে এই লোক সংখ্যা ৫ গুণের 
চেয়ে বেশী হয়ে দাড়িয়েছে ২১৮০০১০০০,০০০ | 

ইউ. এন-এর বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
২০০০ সালে, অর্থাৎ এখন থেকে ৪১ বছর পরে 

সারা পৃথিবীর লোকপংখ্যা হবে ৬১২৫০,০০০১০০০। 

লোকনংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিফপজজের 

চাহিদ। বেড়ে ধায় এবং শ্বাভাবিক কাঁচামালের জন্যে 

বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। 

জীবনযাপনের জটিলতাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । 

সহরগুলির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পি5, কংক্রিট 

ও লোহার প্রাচূর্ধে চাষের জমি, অরণ/স্মএমন কি, 
মরুভূমি পর্ধস্ত ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে । 

লেমিংস-এর মত আমরা যেন সংঘবন্ধভাবে 

আত্মহত্যার দিকে অগ্রমর হচ্ছি। বিজ্ঞানীর! বলেন 
ষে, লেমিংস নামক ইছুরের মত একরকম প্রাণী এত 
দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ঘে, কিছুকালের মধ্যেই তাদের 
থাস্ঠ নিঃশেধিত হয়ে যায়। ফলে সংঘবন্থভাবে তার! 

খাগ্যের অন্বেষণে অগ্রসর হতে থাকে এবং সর্বশেষে 

সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করতে বাধ্য হয়] 
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ভবিষ্যতের ব্ধিত মানবগোঠীকে কি উপায়ে 
খাচ্ঘ-বস্ত্র ধোগানে। হবে, মেই হলো সমস্যা। 

ওয়াশিংটনের পপুলেশন রেফারেন্স বারো থেকে 
হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে, আগামী দশ 

বছরে ৫০০৯০০৭১৩০০ একর বেশী জমি চাষের 

জন্তে দরকার হবে; অর্থাৎ আলাম্ক!, কলোরেডে। 

ও আরিজোনা একত্র করলে যতটা জমি হয় ততট' 

বাড়তি চাষের জমি দরকার হবে। 

এই সমন্তা সমাধানের জন্যে ছু দিক থেকে 
চেষ্ট। কর! হচ্ছে। একটি হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 

উন্নতিসাধন করে দরকারী জিনিষপঞ্জের সরবরাহ 

বাড়ানো । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৩৮ 

সাল অপেক্ষা কম কমার সাহায্যে ১৯৫৮ সালে 
ইউনাইটেড ষ্টেটুমে শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী কষিজাত 

দ্রব্য উৎপাদন করা হয়েছে। সম্কর ভূট। উদ্ভাবন 

করে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা শতকরা ২' ভাগ, অর্থাৎ 

৫০০১৭০০১০০৭ বুশেল বেশী তৃট্টা বর্তমানে 

আমেরিকায় উৎপন্ন হচ্ছে। এতে আগের চেয়ে 

বেশী জমি ব্যবহার করবার দরকার হয় নি। 

বিজ্ঞান ও যস্ত্রশিল্পের উন্নতির দ্বারা সমগ্ত।টির 

আরও কিছু সমাধান হতে পারে বটে, কিন্তু এই 

পৃথিবীর মাটি থেকে খ।চ্যোৎপাঁদনেরও একট। সীমা 
আছে। 

অপর উপায়টি হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণ করে সাম্য 

রক্ষ। করা। লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বুদ্ধির জন্যে 

মানুষ নিজেই দায়ী। কারণ, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ 

চালিয়ে মানুষ মৃতু।র হার কমিয়েছে, কিন্তু নিঞ্জের 

প্রবৃত্তির উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ব্যবস্থা 

করে নি। 

ক্যালিফোণিয়া ইনটিটিউট অব টেক্'নালজির 

প্রোফেদর ডাঃ ব্রাউন বলেন ষে, সমাজগত রুটি 

নৈতিক বিশ্বাস অক্ষ রেখেও এই বিষয় সমাধানের 

অন্তে বিশদভাবে আলোচন!] এবং জীবতাত্বিক ও 

স্মীজতাত্বিক গব্ষেণোর ক্ষেত্র বর্ধিত করা 
প্রয়োজন। 

শান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

কয়েকটি জাতি জন্মনিয়ন্তরণে কিছু সাফল্য লাভও 

করেছে। তার মধ্যে জাপানের কথা বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । এশিয়ার জনবহুল দেশের মধ্যে 

জাপান অন্তম। ১৯৪৭ সালে সেখানে জন্মের হার 

ছিল হাজারে ৩৪"৩; কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে ১৯৫৬ 
লালে জন্মের হার দেখা যায় হাজারে ১৮৫। 

এ অল্লায়তন দেশের মধ্ো নয় কোটি অধিবাসী 

থাকায় লোকসংখ্যার অত্যধিক বুদ্ধির পরিণাম 

সম্বন্ধে জাপানীরা খুবই সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পর থেকেই সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি 

বহুলভাবে প্রচলিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে 

গর্ভপাতের ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বন্ধ্যাত্ব আনয়ন 

আইনসঙ্গতত করা হয়েছে। এর ফলেই জন্মের হার 

এত কমানো সম্ভব হয়েছে। 

কাাথলিক সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে কিছু মতামত 

প্রকাশ করেছেন। তারাও বলেন যে, অনির্দিষ্ট 

ভাবে লোকনংখ্যা বাড়তে থাকলে এমন এক সময় 

আসবে, যখন সবাইর পক্ষে পৃথিবীর গণ্ীর মধ্যে 

বসবাস করা ছুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। প্ররূতি ষে 

কি ভাবে এর সমতা বিধান করবে তা আমাদের 

বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তারা আরও বলেন যে, 

ভবিষ্তের একটা অঙ্জান বিপর্যয় থেকে নিস্তার 

পাবার জন্যে এখন থেকে লোকসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের 

পরিকল্পনা অযৌক্তিক । এর কোন বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি নেই এবং এট প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে 

অবিশ্বাসের পরিচায়ক । 

তবে পৃথিবীতে যত লোক বাঁদ করতে পাবে, 

তার একটা সীমা আছে--এ বিষয়ে তারা এক 

মত। এই কথাটাই এখন থেকে সবাইর জান। 
থাকা চাই। তবেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত 
ভবিষ্যৎ বিপর্যয় থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে। 

দৈহিক ও মানসিক স্থান্থ্যের উন্নতি বিধায়ক 
আলোক-রশ্মি 

ওয়েছিংহাউদ ইলেকটিক কর্পোরেশনের এক 
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থবরে প্রকাশ ষে, সম্প্রতি এমন এক আলোক-রশ্মির 

সন্ধান পাওয়া গেছে, যার দ্বারা হাপানি, হে-ফিভার, 

সর্দি এবং সাধারণ মানসিক অবসাদ দুর করা যাঁবে। 
উক্ত সংস্থার কারখানাষ এক বিশেষ ধরণের 

অতিবেগ্ুনী বৈছু!তিক বাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 

এ বাতির আলোকে আশেপাশের বাতাসের কতক- 

গুলি কণিকা নেগেটিভ তড়িতাবিষ্ট হয়ে নিঃশ্বাসের 

সঙ্গে রেগীর ফুসফুসের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। এ 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি 

পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে ষে, নেগেটিভ তড়িৎ- 

বিভবযুক্ত বাতাসের কণিকা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই 

উপকারী এবং সেগুলি মনের প্রফুল্ততাঁও বৃদ্ধি করে। 

অপর পক্ষে বাতামের কণিকাগুলি পজিটিভ 

তড়িতাবিষ্ট হলে দেটা আমাদের পক্ষে অন্বস্তিকর 
হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবে মাথা ধন, মাথা 

ঘোরা, হাপ।নি, সি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। কোন 

কোন ক্ষেত্রে বাত, আর্থাইটিস, মানসিক অবনাদ 
প্রভৃতি প্রকাশ পায় বলে জানা গেছে । 

স্ট্যাবিল্যাম্প আলট্রাভায়োলেট বাতির দ্বারা 

আয়ন উৎপন্ন হয়, একথা অনেক দিন থেকেই জানা 

আছে। হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং হাস-মুরগীর 

ঘরে এই বাতি ব্যবহার করা হয়। কোন কোন 

বাতির আলোকে হাপানি প্রশমিত হয়, এমন 

খবরও মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে । এ থেকে 

অহ্থমান করা হতে। যে, এ বাতি থেকে ষে সামান্ত 

পরিমাণ ওজোন নির্গত হয়, তার দ্বারা আযালাঞ্জি 

উতৎ্পাদক রাসায়নিকটি অক্মিভাইজড. হয়ে হাঁপানির 

উপশম ঘটে । 

সম্প্রতি জান! গেছে যে, বাতি থেকে উৎপন্ন 

নেগেটিভ আস্নের প্রভাবেই রোগের উপশম ঘটে। 

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উত্তাপ নিবারণে 
উদ্ভিদের শক্তি 

যন্ত্রশিল্পের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে 

কার্বন ডাইঅল্সাইডের পরিমীগ ক্রমাগতই বেড়ে 

বিজ্ঞান সংবাদ ৪৬১ 

চলেছে। এই কার্বন ডাইঅস্সাইভ একটি পুরু 
স্তরে পৃথিবীর চারদিক বেষ্টন করে আছে। 

বিজ্ঞানীর! জেনেছেন যে, এই কার্বন ভাইঅক্মাইভের 
ত্তরটি স্থ্যের উত্তাপ ধরে বাখে এবং ঘ্তরটি ক্রমাগত 

বাঁড়তে থাকবার ফলেই পৃথিবীর তাপ ক্রমশঃ বেড়ে 

চলেছে। ওহিয়ে! স্টেট ইউনিভারমিটির প্রোফেসর 

ডাঃ লিক স্ভাঁয় বলেন যে, এই ভাবে ক্রমাগত 
উত্তাপ বাড়তে থাকলে মেরু প্রদেশের বরফ ক্রমশঃ 

দ্রবীভূত হতে স্বপ্ন কর্বে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ 
উচু হতে থাকবে এবং দেশের তটভ্ুমি ক্রমশঃ কমে 
যাবে। 

তিনি বলেন যে, এই বিপদ নিবারণ করতে 
হলে বছুপংখ্যক বুক্ষ রোপণ করা দরকার । 

প্রত্যেক মোটর গাড়ী পিছু ১*টি এবং প্রত্যেক 

লী পিছু ১০০টি বৃক্ষ রোপণ করা দরকার। 

ফটোসিস্থেসিসের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাস থেকে 

কার্বন ডাইঅক্মাইভ আত্মনাৎ করে অকাজেন বের 
করে দেয়। 

জীবাণুর দ্বারা শস্যের ক্ষতিকারক 
কীট বিনাশ 

কঠালিফোণিয়ার এক খবরে প্রকাশ, শহ্যের 

ক্ষতিকারক কীটের বিরুদ্ধে জীবাণু-যুদ্ধ করে সাফল্য 

লাভ হয়েছে। 

ক্যালিফোণিয়া ইউনিভারপিটির বিজ্ঞানীর! 
আল্ফা-আল্ফ1 শৃককীট অধ্যুষূত ইন্পিরিয়্যাল 
ভ্যালির এক শশ্তক্ষেত্রে ব্যাসিলাদ থুরিধিয়েন্সিস 

নামক একপ্রকার জীবাণু প্রয়োগ করে দেখেছেন, 

এতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৯৯টি কীট বিন 

হয়। 

আল্ফা-আল্ফ1 শৃককীট শস্যের পক্ষে অত্যন্ত 

ক্ষতিকর। এর উৎপাতে প্রতি বছর প্রায় দশ 

লক্ষ ডলার মুল্যের পণ্ড-খাস্য ন্ট হয়ে ষায়। এর 
পূর্বে ফুল ও বাঁধাকপির ক্ষতিকারক কীটের 
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বিরুদ্ধেও এই জীবাণু প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ 

করা সম্ভব হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হলো! এই যে, এই জীবাণু ব্যবহারে 
মানুষ বা গৃহপালিত পশুর পক্ষে বিপজ্জনক ফল 

হয় কি লা। এ-সন্বদ্ধে পরীক্ষা করবার জন্যে 

কথেকজন লোক এই জীবাণু খেয়ে এবং ভরা নিয়ে 
দেখেছেন যে, এতে তাদের শরীরে কোন অবাঞ্ধিত 

ফল প্রকাশ পায় না। 

ব্যামিলাদ থুরিধিয়েন্সিন জীবাণু এই সর্বপ্রশ্ধম 
কীট ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা হলো । জন- 

সাধারণকে ব্যাপকভাবে সরবরাহের জন্যে এখনও 

বল পরিমাণে এর উৎপাদনের ব্যবস্থ। হয় নি। 

স্প্রে এবং গুড়ার মাধ্যমে এটাকে এক বছর বিভিন্ন 

শম্তন্ষেতে গুয়োগ করে এর কীটনাশক কাধ- 

কারিতা৷ পর্যবেক্ষণ করা হবে। 

এই জীবাণুগুলি কীটের পাকস্থলীতে বিষ 

হিলাবে কাঞ্জ করে বলে জানা গেছে। এটা খাবার 
পর কীটগুলি অনুস্থ হয়ে মারা পড়ে। অঙ্গমিত 

হয়েছে ধে, এই জীবাণুর স্পোর উত্পাদনের সময় যে 

শ[ন ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, *ম মংখ্য 

বিষাক্ত কেলাদ উৎ্পক্ন হয়, তাই কীটগুলির মৃতু/র 
কারণ। 

এ বিষের রানায়নিক গঠন নিকূপণ করা সম্ভব 

হলে সংশ্লেষিত বরাদায়নিক পদার্থের ছারাই কাঙ্গ 

কর যাবে এবং এ থেকে একটি অমোঘ কাঁটস্্ 

প্রস্তত কর! সম্ভব হবে বলে আশা করা ষায়। 

পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, কীটগুলি এই 
জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে 

পারেনা। কতকগুলি প্রচলিত উগ্র রাসায়নিক 

কীটস্ন শস্তের উপকারী কীটের পক্ষেও মারাত্মক । 

কিন্তু এই জীবাণু ব্যবহারে সে ভয় নেই; কারণ, 

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কীটের উপরই এটা 

কার্যকরী । 

এর দ্বার আরও কতকগুলি ক্ষতিকারক কীট 

ংস করা যেতে পারে, যেমন--সাধারণ মাছি, 

কটন লিফ পাফেরেটর, আযাভোক্যাডে লিফ 

বোলার, ইজিপ.সিয়ান উইভিল, সপ্ট-মার্ঁ 
ক্যাটারপিলাঁর এবং কটন রোল ওয়ার্ম। 

শ্রীবিনয়কৃষ্থ দত্ত 
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প্যাডেল হুইল-চাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ 



বধিত রক্তচাপ 
শ্রীসাশুতোব গুহঠাকুরত! 

আযপোপ্রেক্সি, করোনারি থ্বোসিস, সেপিত্র্যাল 

হিমারেজ প্রভৃতি যে সব মারাত্মক ব্যাধির কথা 
আমর] সচরাঁচর শুনতে পাই, তার্দের প্রভাবে, অধি- 

কাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপের গ্রকীশ 

পেয়ে থাকে । বর্তমানে সব দেশেই এ সব রোগের 

প্রাবল্য দেখা যায়। আমাদের দেশেও এ সব 
রোগে অনেক লোক প্রাণ হাঁরায়। তবে কত 

লোকের মৃত্যু ঘটে, তার সঠিক হিনাব পাওয়া 
কঠিন। আমেরিকার যুক্তাষ্ট্রে ১৯৫৬ সালে মৃত্যুর 
যে হিপাব প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জান] যায় 

যে, উচ্চ রক্তচাপ সে দেশে শতকরা ১৪টি মৃত্যুর 

জন্বে দায়ী। সেদেশে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় 

৬* লক্ষ । এই ব্াঁধিটি কিরূপ ব্যাপক এ-থেকেই 
তার আভান পাওয়া ষাবে। 

অনেকে একে ঝড় লোকের ব্যাধি বলে মনে 

করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। ধনী-দরিদ্র 

জাতি-বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ নিবিশেষে এ ব্যাধি সবারই 
হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে কোন পক্ষ- 

পাতিত্ব নেই। তবে ভোজনলিপ্ণ ব্যক্তিদের এ 
রোগের কবলে পড়বার সম্ভবনা অধিক থাকে। 

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে এ রোগের 

আক্রমণ বেশী দেখা যায়। তবে স্রীলোকের 

ক্ষেত্রে এই ব্যাধি অপেক্ষাকত কম মারাত্বক । 

মৃত্যুনংখ্যা পুরুষের মধ্যেই অধিক বলে জান 
গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্জেই ৪০-৫০-এর মধ্যে 

এই রোগের প্রথম আভা পাওয়া যায়। তবে 

ক্ষেত্রবিশেষে ৩০-এর কোঠায় বা তার নীচেও এই 

রোগ প্রকাশ পেতে পারে। এই রোগে পঞ্চাশ 
থেকে ষাটের মধ্যেই মৃত্যুনংখ্যা সর্বাধিক হতে 
দেখা যায়। যে সব ক্ষেত্রে রৌগের সুচনা! থেকেই 

রক্তের চাপ খুব দ্রুত বৃদ্ধির দিকে যেতে থাকে, 
সে সব ক্ষেত্রে ২১ বছরের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে 
পাবে। 

এই রোগের গ্রথমাবস্থায় সুশ্ম রক্তনালিকাগুলির 
মুখ খুব সন্কুচিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে রক্ত 

সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। হোন 
পাইপের মুখটি কোন কারণে ছোট হয়ে গেলে 
ষেমন পাইপের মধ্যে চাপ বুদ্ধি পায়, এক্ষেত্রেও 
সেইরূপ হয়। এভাবে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে 

আরস্ত করলে ধমনীর কাঠিন্ও বৃদ্ধি পায় এবং 
তার ফলে রক্তের চাপ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। 
ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রান পাওয়ার ফলেই 
প্রধানতঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাঁয়। ধমনীর ভিতর 

দিয়ে রক্ত-সঞ্চালনে হ্বংপিগডকেও তখন অধিক 

শক্তিতে পাম্প করে যেতে হয়। কিন্তু অধিক 

শক্তি গ্রয়োগ করেও হৃৎপিণ্ড তার ডিতর থেকে 

সব রক্ত বের করে দিতে সক্ষম হয় না, কিছু 

রক্ত তার ভিতরে থেকে যায়। এই রক্কের 
পরিমাণ ক্রমখঃ বুদ্ধি পেলে চরম অবস্থায় হদ্যস্ত্রে 

ক্রিয়। বন্ধ হয় অথবা! অন্তর্ূপ হৃদরোগের স্থটি হয়। 

বাল্যাবস্থায় ধমনী থাকে খুব স্থিতিস্থাপক, 

তখন রক্তের চাপও কম থাকে। পরিণত বয়সে 

ক্রমখঃ ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হাদ পাওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে রক্তের চাপও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

বয়পানপাতিক এই বৃদ্ধি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে 
যায় তখনই ব্যাধি বলে গণ্য হয়ে থাকে। 

ক্ষেত্রবিশেষে অন্যরূপ ব্যাধির জন্তেও রক্তের 

চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। বুকের ব্যাধি বা 
আ্যাডিন্তালিন গ্রন্থিতে টিউমার হট্টির ফলে রক্তের 

চাপ বৃর্ধি পায়। আবার কোন স্থানের ধমনী 
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বিশেষ কারণে সঙ্কৃচিত হওয়ার ফলেও রক্তের 

চাপ বুদ্ধি পেতে পারে। এরূপ কোন ব্যাধি 

উচ্চ রক্তচাপের কারণ বলে জানা গেলে 

সেই ব্যাধি চিকিৎলার দ্বারা নিরাময় হলেই 
রক্তের চাপ ত্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আদতে 

পারে। অবশ্ত খুব কম ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপের 
দরুণ এন্সপ কোন ব্যাধি হয়ে থাকে। অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই এরূপ কোন বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায় না। এসব ব্যাধিসংঙ্টিই বধিত রক্তচাপ 

চিকিৎসার ছার স্থায়ীভাবে নিরাময় হতে পাবে। 

রক্তের চাপ পরীক্ষার জন্তে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন 

ও গ্রসারণ-.এই উভয় অবস্থাতেই চাপের পরিমীপ 

কর! হয়। ডাক্তারের সঙ্কৌচনের চাপ অপেক্ষা 

প্রসারণের চাপের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়ে 

থাকেন। প্রনারণ চাপের পরিমাপ থেকে অধিকতর 

স্পষ্টভাবে হৃৎপিণ্ডের অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়। 

দেহযন্ত্রেরে কিরূপ পরিবর্তনের ফজে বকের 

চাঁপ বৃদ্ধি পায় তা স্পষ্টভাবে জানা গেলেও 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্িবিশেষে কেন যান্ত্রিক 

বিকলতা ঘটে এভাবে রক্জের চাপ বুদ্ধি পায়, 

তার মুল কারণ এখনও অজানা রয়ে গেছে। 

খাগ্যের সঙ্গে এই রোগের সম্বন্ধ থাক1 খুবই সম্ভব। 

ব্লাড প্রেসারের বোগীর খাদ্য তালিক থেকে 

প্রোটিন, ফ্যাট বাদ দেওয়া হয় এবং সে অবস্থায় 

তার বোগ কিছু প্রশমিত থাকে। ফ্যাটের 

পচনক্রিয়ার ফলে কোলেষ্টেরল নামে একটি পদার্থ 

ধমনী প্রাচীরে সঞ্চিত হয়েই তার কাঠিন্ত আনম্ন 
করে। কিন্তু একই রকমের খাগ্ঠ গ্রহণ করে 

পর্বিবারের ব্যক্তিবিশেষংই এই রোগে আক্রান্ত 

হয়, সকলে হয় না। কাজেই খান্তের সঙ্গে এই 
রোগের যম্বদ্ধ থাকলেও দেহের অন্তব্ধপ কোন 

্রুটর ফলেই এ রোগের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। 

এই দেহিক ক্রটি বংশাহুক্রমিকভাবে লব্ধ বলেও 

অনেকে মনে করেন। দেহে এন্জাইমবিশেষের 

ত্কান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

অভাব এই রোগোথ্পত্তির মূলে থাকতে পারে-_ 

এইরূপ একটি বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
যে সব দেশের লোক অধিক পরিমাণে লবণ 

খায়, তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক এই 
রোগে আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে। 

জাপানীরা খাগ্ঠের সঙ্গে অতিমাত্রায় লবণ খায়, 

তাদের দেশে এই রোগের প্রাবল্যের কথা জান 

গেছে। যে ভাবেই হোক, দেহের মেদ বুদ্ধি 
ও অতিমাত্রায় লবণ গ্রহণ, এই বোগের প্রকোপ 

বুদ্ধি করে। 

কোন কোন পরিবারে এই রোগের বিস্তার 

খুব বেশী দেখ। যাঁয়। বাপ, মা উভয়ের এই রোঁগ 

থাকলে তাদের পুত্র-কন্াদ্দের মধ্যেও এই রোগ 
প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা! খুব বেশী থাকে। তবে 

পিতামাতা থেকে কোন বিশেষ “জিনের' মাধ্যমে পুত্র- 

কন্তায় এ রোগ বর্তায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা 

এখন পর্বস্ত নিশ্চগ্ করে কিছু বলতে পারেন নি। 

খাগ্যাথাছ্য সম্বন্ধে পারিবারিক বিশেষত্ব এর জন্তে 

কতক পরিমাণে দায়ী হতে পারে, এপ সম্ভাবনাও 

তারা বাতিল করে দেন নি। 

ব্ধিত রক্তচাপ সম্বন্ধে অন্্ূপ অস্পই্টতাঁও 

রয়েছে। ম্বীভাবিক চাপের ব্যাপারটিও বেশ 

গোলমেলে। হ্বাভাবিক চাপ বলতে এমন কিছু 

নিদিষ্ট নেই, ষেটা নব লোকের পক্ষে একই ভাবে 
প্রযোজ্য হতে পারে। বয়স, দৈহিক ও মানসিক 

অবস্থা প্রভৃতি নানা! কারণের উপরই রক্তের 

চাপের পরিবর্তন নির্ভর করে। এক জনের 

ক্ষেত্রে যে চাপ ভয়াবহ, অপরের ক্ষেত্রে তাই 

হয়তো স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়তে পারে। ষেমন-- 

তিন জন লোকের রক্তের চাপ একইরূপ--সক্কোচন 
চাপ--১৮০১ প্রসারণ চাঁপস্”১১০। তাদের 

মধ্যে এক জনেব বয়দ ৭০। বয়সের দরুণ তার 

ধমনীর স্থিতিস্থাপকত1 ত্বাভাবিকভাবেই কিছু 
হান পাবে। কাজেই এঁচাপ তার পক্ষে তেমন 

গুরুতর কিছু নয। আর একজন ৪৫ বছর 
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বয়সের এক স্থুলকায়া মহিলা । একটু সতর্ক 
থাকতে হলেও এ চাপ তার পক্ষেও এমন ভয়াবহ 
কিছু নয়; কারণ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের উচ্চ 
চপ সহা করবার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। 

তৃতীয় ব্যক্তি ৩০ বছর বয়সের এক যুবক। তার 
পক্ষে এ চাপ খুবই ভয়াবহ। বিশেষ করে এ 

বয়সে যদি প্রদারণ চাপ ১০০-এব উপর উঠে গিয়ে 

আর না নামে তবে তার যে কোন মুহুর্তেই গুরুতর 

বিপদ ঘটবার সম্ভাবন। থাকে। 

সঙ্ষোচন চাপ ব্যক্তিবিশেষের বয়স ১০ৎ০-এর 

মধ্যে থাকলে মোটামুটিভাবে তাঁকে স্বাভাবিক চাঁপ 

বলেই ধরা হয়ে থাকে। তবে পঞ্চাশোত্তর 

লোৌকেরও সঙ্কোচন-চাপ ১৪০--১৫*-এর মধ্যে 

এবং গ্রসারণ-চাঁপ--১০-এর নীচে থাকাই ভাল। 

রক্তের চাঁপ একটু নীচের দিকে থাবলে দীর্ঘায়ু 

হওয়ার সম্ভীবনা অধিক থাঁকে। 

বর্ধিত চাঁপের ফলে সবক্ষেত্রে ষে একইরূপ 

প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি হয়, এমন নয়। রক্তের চাপ 

সহ করবার শক্তি সবার সমান নয়। কারো 

হয়তো! রক্তের চাপ অনেক আধিক থাক সত্বেও 

কোনক্ষপ অন্বস্তিকর উপপর্গ প্রকাশ পায় ন]। 

সে এ চাপ নিয়েই তার স্বাভাবিক কাজকর্ম স্বচ্ছন্দ 

করে যায়। আর এক জনের হয়তো এ চাপেই 

শিরংগীড়া, মাথাঘোর প্রভৃতি অস্বস্তিকর অবস্থা 

প্রকাশ পায়) এমন কি, তার ক্ষেত্রে এ চাপেই 

হঠাৎ ট্রোকঃ চোখে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি গুরুতর 

উপসর্গ দেখা দিতে পারে। 

অনেক সময় ব্লাড প্রেসারের রোগীর ব্যবহারে 

কতকগুলি বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। মে ম্বভাবতঃ 

একটু খিটখিটে হয়ে পড়ে। তাকে অল্প কারণেই 

অতি উল্লসিত বা অবসাদগ্রন্ত হয়ে পড়তে দেখা 

যায়। তবে শ্বভাবের এই পরিবর্তন সাধারণতঃ 

বাড়ীতে আপন জনের কাছেই প্রকাশ পায়। 

বাইরে বন্ধুবান্ধবের কাছে আত্মসন্বরণ করে সে 
হতো বেশ গ্রীতিকর ব্যবহারই করে। তবে রাড 

বর্ধিত রক্তচাপ ৪৩৪ 

প্রেসারের ঝোগীমাত্রেরই যে এসব লক্ষণ প্রকাশ 

পায়, এমন নয়। অনেক ক্ষেতে সাধারণ লোকের 

সঙ্গে তার কোন তারতম্যই ধর! পড়ে না। 

এক যুগ আগেও এই রোগের সঙ্গে যোঝধার 
মত আমুধ চিকিত্লাশাস্বে ছিল না বললেই চলে। 

এই রোগ প্রকাশ পেলে সাধারণ অবস্থায় তখন 

ডাক্তারের! রোগীর খান্ঠ-তালিকার রদবদল করেই 

প্রায় ক্ষান্ত থাকতেন। প্রেসার অত্যধিক বৃদ্ধি 

পেলে বক্তমোক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা হতো, কিন্তু 

কোনটাই তেমন কার্ধকরী হতো! না। এখন এ 

রোগের সঙ্গে যোঝবার মত বহু গুধধ আবিষ্কৃত 

হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকলে ব্লাড 

প্রেসারকে প্রশমিত রেখে এখন দীর্ঘকাল বেঁচে 

থাকা যায়। 
ভারতীয় উত্তিদ রাউলফিয়া ব্লাড প্রেসার 

প্রশমনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এ থেকে 

নানারূপ ওষধ প্রস্তত হয়ে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। 

এইরূপ আমেরিকার ডেট্রেটাম নামক উদ্ভিদ থেকেও 

রাড প্রোরের গুঁষধ প্রস্তত হয়েছে । এতম্বযতীত 

নবাবিদ্ধিত কতকগুলি রাপায়নিক পদার্থ রক্তের 

চাপ প্রশমনে বিশেষ কার্ধকরী হয়েছে। তাদের 

মধ্যে একটি হলো হাইড্রালেজাইন। রকেটের 
জ্বালানী থেকে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। হেক্সা- 

মেথোনিয়াম নামে অপর একটি রাসায়নিক পদার্থ 

ব্লাড প্রেসারের একটি অমোঘ গুধধরূপে খ্যাতিলাভ 

করেছে। এই ওধধটি ্নাযুর অসাড়ত! সম্পাদন 
বারা ধমনী সম্প্রণারিত করে" রক্তের চাপের হাম 

ঘটায়। সম্প্রতি ক্লোরোথিয়েজাইড নামে একটি 
উধধ আবিষ্কত হয়েছে। রক্কের চাপ প্রশমনে 

এই ওঁধধটি এককভাবে বা অন্ত গুঁধধের সহযোগে 

অতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ওধধটি 

অন্ত উধধের সঙ্গে প্রয়োগ করলে অপর ওঁধধের 
কার্ধকরী শক্তিকেও বিশেষভাবে বুদ্ধি করে। 

এসব ওউধধের সাহায্যেই এই রোগকে এখন 
বিশেষভাবে আয়ত্তে আনা সন্ভব হয়েছে। বিভিন্ন 
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রোগীর ক্ষেত্রে একই উধধ যে সমভাবে কার্ধকরী 

হয়। এমন নয়। অবস্থাবিশেষে যেখানে যেবপ 
প্রয়োজন, সেভাবেই এমব বিভিন্ন ওধধ প্রয়োগের 
ব্যবস্থা হয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে গধধ- 

বিশেষের কার্ধকারিতার বিরুদ্ধে রোগীর দেহে 

প্রতিরোধ ক্ষমত। গ্রকাশ পেতেও দেখা যায়। সে 

ক্ষেত্রে গুধধ পরিবর্তন করে ফল পাওয়া যায়। 

এসব উুধধ শ্তধু সাময়িকভাবে রক্তচাপ প্রশমিত 

রাখতে পারে। এই ব্য।ধি নিরাময় করতে পারে, 

এপ উদধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই 

কারো এই রোগ প্রকাশ পেলে বচ্মৃক্স রোগীর 

মতই তার সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন হবে। 

একবারের চিকিৎসা ব্যবস্থায় রক্তের চাঁপ স্ব(ভাবিক 

অবস্থায় এজেই তার নিশ্চিন্ত হবার উপাঁয় নেই। 

মাঝে মাঝে অন্ততঃ বছরে একবার করে রক্তের 

চাঁপ পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে এবং বৃদ্ধির 

লক্ষণ গ্রকাঁশ পেলেই তাঁকে পুনরায় চিকিৎসা 

ব্যবস্থার অধীন থাকতে হবে। কোন অস্বস্তিকর 

উপসর্গ গ্রকাশ পেলেই তবে ডাক্তার দেখানো 

যাবে-_ব্রাভ প্রেসারের রোগীর সেরূপ ন| করাই 

ম্দত। তাতে হঠাৎ কোন গুরুতর অবস্থার সথষ্ট 

হবার সম্ভীবন। থাকে । অধিকন্ত প্রথম দিকে ব্যবস্থা 

অবল্বন করলে চিকিৎমকের পক্ষে ব্লাড প্রেপারকে 

সহজে আয়ত্তে আন! সম্ভব। 

ব্লাড প্রেমারের রোগীর আরও একটি বিষয়ে 

সতর্ক থাক প্রয়োজন। দেহের ওসন যাতে 
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অতিথিক্ত বুদ্ধি না পায়, সে দিকে তাঁর বিশেষ 

দৃ্টি রাখা দরকার। দেহের ওজন হাঁস পেলে 

রক্তের চাপ আপনা থেকেই অনেক পরিমাণে 

কমে যায়। মেদবহুল দেহ শুধু ব্লাড গ্রেসারই নয়, 
অন্থান্য গুরুতর ব্যাধিরও আক্রমণ ক্ষেত্র। উদাহর্ণ- 

স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুমৃত্র ও 

করোনারি হৃদরোগে ক্ষীণকায় অপেক্ষা! স্থুলকায় 

ব্যক্তিরাই অধিক তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়। বয়স 

বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার পরিমাণ কমালে মেদ- 

বাহুল্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পাঁবে। শ্রম- 

সাধ্য কাজ করতে হলেই অধিক ক্যালোরি বা খান্য- 

শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। যৌবনের খেলাধুলা 
ও কর্মচঞ্চল জীবনেই খাওয়ার প্রয়োজন অধিক 

থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যখন কর্মক্ষমতা 

হাস পাঁয় তখন খাওয়ার পরিমাণ না কমাঁলেই 

অনিবাধরূপে মোদবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে ব্লাড গ্রেসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভীবনাও 

বৃদ্ধি পায়। 

আহার সম্বন্ধে সতর্কতা ও নিয়মিত কায়িক 

শ্রমের গ্রতি যতু নিলে অনেক পরিমাণে এ রোগের 

প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকা যাঁয়। বর্তমান যুগে 

ব্লাড প্রেসারের যে সব ও্ঁধধ আবিষ্কৃত হয়েছে, 

একটু সতর্ক থাকলে তাদের দৌলতে রোগ নিরাময় 

না হলেও পুর্ণজীবন লাভের পথ প্রশস্ততর হতে 

পারে। 



সঞ্চয়ন 
শ্বাস-প্রশ্থীসের সহায়ক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 

বুষ্টলের নিকটে অবস্থিত পিল-এর হাম গ্রীন 

হামপাতালের চিকিৎদকগণ পোলিও রোগীর 

'ব্রিদিং এইড” হিসাবে একটি হাল্কা বৃটিশ 

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে 

আসছেন । এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহারের ফলে 

রোগীর পক্ষে আন্ত চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে 

খুণীমত ঘুরে বেড়ানো, হাসপাতালের কাছাকাছি 

কোথাও যাওয়া এবং ট্রেনে কিংবা অন্য কোন যানে 

দুরের পথে যাত্রা কর! সম্ভব হয়েছে। এর আগে 

কিন্ত রোগীকে তার ওয়ার্ডে শয্যার কাছাকাছি 
একটা নিদিষ্ট জায়গার মধ্যে আটক থাকতে 

হতো । 

চিকিৎসকেরা এই ক্লিনাবের সাহাথ্যে প্রাঠিকের 

টিউবের মধ্য দিয়ে রোগীর মুখে হাওযা প্রবেশ 

করিয়ে দ্েন। এই সময় রোগী দাত দিয়ে একটা 

ছোট প্রার্টিক মাঁউথ-পিস কামড়ে ধরে থাকে। 

্রিন্ষিটিকে রোগী ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 

বলে হাওয়ার পরিমাণ সে ইচ্ছামত কমবেশী 

করতে পারে। 

পোলিওমায়েলা ইটিসে যারা তুগছে, তাদের শ্ব।স- 

প্রশ্বসের স্বিধার জন্যে একট! কৃত্রিম ব্যবস্থার 

দরকার। এ সম্পর্কে আজকাল যে “লৌহ ফুস্ফুদ 
ব্যবহৃত হচ্ছে, তার কথা সকলেই জানেন। 

তাছাড়া আছে “কুইরাস' ব1 চেস্ট প্লেট রেস্- 

পিবেটরের মত সহজবহনযোগয ব্যবস্থ!। রোগী 

যখন নিদ্রা ষাপস তখনই এই ধরণের ব্যবস্থা 

বিশেষভাবে কাজে আপে? কিন্তু ওঞ্জনে ভারী 

হওয়ায় সেগুলিকে টেনে নিয়ে ঘুরে বেড়ানে। সম্ভব 
হয় না। সেজগ্ে রোগীকে দিনের বেলায় চলাফের। 

অনেকটা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। চিকিৎসকেরা 

সেজছ্ে একটা সহজ বহনযোগ্য এবং অপেক্ষাকৃত 

কম জটিল যন্ত্রের সন্ধান করতে থাকেন এৰং 

ক্ু্রকারের ভ]াকুম্াম ক্লিনার ব্যবহারের সববিধায 

কথা তাদের মনে উদ্দিত হয়। 

গৃহিণীর] যে ধরণের ক্ষুদ্র ক্লিনার নিজেদের ঘরে 

ব্যবহার করেন, এই ছ্িিনিষটিও সেই রকমের; 
কিন্তু চিকিৎমকের। এই ক্লিনারকে যেভাবে কার্ধোপ- 

যোগী করছেন, তার ওজন ৫ পাউও মাত্র। সহজ 

বহনষেগ্য "ত্রিদিং এইড" হিসাবে এন্স কার্ধকারিতা 

সন্ধে তার! এখন নিঃদন্দেহ হয়েছেন। 

যস্ত্রটিকে ব্রোয়ার হিসাবে ব্যবহার করবার জন্যে 

তারা এর কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এর 

ধাতব প্লেটের সঙ্গে যুক্ত করা হম ২ ইঞ্চি ব্যাসের 

প্রট্টিক টিউব, যার শেষের দিকটা] যোগ করা হয় ৪ 

ইঞ্চি লম্বা একটি ধাতব টিউবের সঙ্গে। এই ধাতব 

টিউবের শেষ প্রান্তে থাকে ৩ ইঞ্চি লঙ্কা একটি 

প্রাটিক টিউব। 

মাউথ-পিস থাকে রোগীর "দাতের মধ্যে 

আটকানো । যন্ত্রটি চালিত হলে ফুস্ফুল প্রয়োজন- 

মত বাতাস গ্রহণ করতে পারে এবং শ্বান-গ্রশ্থ(সের 

কাজ চলতে থাকে । রোগী তার ইচ্ছামত বাতাস 

গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনমত জিনিষটিকে 

ব্যবহার করতে পারে। 

যস্ত্রটকে বহন করবার অন্তে আছে একট! 

চাক্নাধুক্ত চেয়ার--প্ররোজন হলে সেটাকে হাতে 

করেও নিয়ে যাওয়া চলে। এর ফলে রোগীদের 

পক্ষে দুরের পথে কোথাও যাওয়া আন লগ্ব 

হয়েছে ধা আগে কখনও সম্ভব ছিল ন। তাছাড়া 

এর ফলে রোগীদের মনের বলও অনেকটা বৃ্ধি 
পেয়েছে। ১1 এ 



শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, এম সংখ্যা 

সবুজ পাত! থেকে প্রোটিন সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি 
সবুজ পাতা থেকে প্রোটিন সংগ্রহের নতুন 

পদ্ধতি সম্পর্কে শল। ও'কালাঘান লিখেছেন-- 

আজকাল খাস্ঠ সম্বন্ধে সবাই মচেতন । স্বাই জানে 
যে, শরীর গঠনের জন্তে প্রোটিনের প্রয়োজন সবচেয়ে 

বেশী। তারা এও জানে যে-মাংস, দুধ, মাছ 

এবং বাদাম থেকে এই প্রোটিন গ্রহণ ব্যয়সাপেক্ষ। 

এর কারণ হলো, সরবরাহ অপেক্ষ1! চাহিদ 

বৃদ্ধি। গ্রীম্মঘণ্ডলের দেশগুপিতে এবং অন্যান 

অন্ুপ্নত জনবহুল এলাকাম় পুটি সংক্রান্ত তথ্যান্থ- 

সন্ধানের পর জানা গেছে যে, এই সব দেশে 

জনসাধারণের খাছ্যে প্রোটিনের অভাব আজ 

নবচেয়ে বেশী। 

অতএব কি করা উচিত? বৃটেনে বিজ্ঞানীরা 

অনেক দিন যাঁষৎ এই প্রশ্থ নিয়ে আলোচনা করে 
আসছেন। এখন তাঁরা এর প্রতীকারের উপায় 

খুঁজে পেয়েছেন। রাষ্ট্রপ্ঘের খান্য ও কৃষি 
ংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী বি. আর. সেন 

সম্প্রতি বুটেনে এসে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা 

অবলধিত হয়েছে ত। প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ঘানার 

গভর্ণমেণটও এ-সম্পর্কে আগ্রহ দেখি য়ছেন। 

অন্তান্ত দেশেও এ-সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা 

যাচ্ছে। 

সবুদ্দ পাতা থেকে সরাসরি প্রোটিন নিষ্কাশন 

করে প্রোটিন সংক্রাস্ত এই সমস্যা দুর করবার চেষ্টা 
হচ্ছে। এই প্রোটিন আবার অন্তান্ত থান্ভবস্তর 

সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
বুটেনের কৃষি গবেধণা সংক্রান্ত রথাম্্রেড 

পরীক্ষা কেন্দ্রে মিঃ পিরির অধীনে এ-সম্পর্কে 

পূর্ণোন্মে কাজ চলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা 
ঘেতে পারে যে, এই কেন্দ্রটি ১৮৪৩ সালে ষখন 

বুটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আর কোথাও এই 
ধরণের পরীক্ষাগার ছিল না। মিঃ পিরি নিজেও 

একজন বিশিষ্ট প্র্যাণ্ট বায়োকেমিই। 

মিঃ পিরি সবুঙ্ঘ গাছপালা থেকে প্রোটিন 
সংগ্রহের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে 

এই দিকে কাক্গ আর্ত করেন। তার ফলে 

তৈরী হয় প্রোটিন ষঙ্ত্র। তিনি নিজে এবং তার 

সহকমীরা ক্রমান্বয়ে নানারকম ডিজাইন্রে মধ্য 
দিয়ে এই যান্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। 

কারও কারও হয়তো মনে হবে, আমর যথেই 

সবুঙ্গ সঞ্জি খেয়ে থাকি ; অতএব নৃতন করে প্রোটিন 

গ্রহণের প্রয়োজন কি? কিন্তু কথা হলে, ষেটুকু 
সবি আমর] পেতে পারি তা কখনই যথেষ্ট নয়। 

প্রোটিনের জন্তে আরও অনেক বেশী সব্জি খাওয়ার 

প্রয়োঙ্ন। কিন্তু অতিমাত্রায় সজী খাওয়া একমাত্র 

রোমন্থনকারী জন্তদ্ের পক্ষেই সম্ভব; কারণ 

তাদের পরিপাক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। 
প্রোটিন যন্ত্র এখন মানুষের জন্যে এই কাজ 

করবে। তবে কথা হলে! এই ধে, এই যন্ত্রের জন্যে 

একেবারে তাজা সবুজ উদ্ভিদের প্রয়োজন। 

শুকনো! পাতা বা গাছ থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিনের 

পরিমাণ অনেক কম হয়। 

এই কারণেই রথাম্ষ্টেডে এমন সব যন্ত্র নিয়ে 
কাজ হচ্ছে, যা যে-কোন স্থানে প্রয়োজনমত ব্যবহার 

কর! সম্ভব হতে পারে। এই যন্ত্র চালাবার জঙ্চে 

যা প্রয়োজন হবে, তা হলে! একমাত্র বিচ্যুৎ-শক্তি। 

এই যস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে এখন সাহাধ্য করছেন 

বকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং কৃষি গবেষণা পরিষদ । 

এই যন্ত্রের কার্ধক্ষমত! বুঝতে হলে একটা কথা 
জানা দরকার এই যে, সবুজ পাতা তাজা হোঁক, কি 

শুকনো হোক, যা গবাদি পণ্ড উদরসাৎ করে 

তার 'এগু প্রোডাক্ট বা চর্ম পরিণতি হলো মাংস। 

এদের প্রোটিনের পরিমাণ হলো শতকরা ১ থেকে 

২০ ভাগ মাত্র। সেজন্তে একটা ১৫* পাউগ্ড 

ওজনের পশুর প্রোটিনের পরিমাণ হলে! প্রায় 

১৫ থেকে ৩৭ পাউণ্ডের মধ্যে।. এই প্রোটিন 
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আবার কিছুটা নষ& হয়ে যা রান্নার জন্তে। 

পণ্ড-খাগ্য উৎপাদনের সময় এবং পশুর এই থাগ্কে 

১৫ থেকে ৩* পাউও প্রোটিনে বূপাস্তরিত করবার 

সময়ের কথাও এই সঙ্গে বিচার করে দেখ 

দরকার । 

একটা ক্ষুত্রীকাঁর যন্ত্র অল্প কয়েক দিনের 

মধ্যে ২০ টন সবুদ্ শম্য নিয়ে (বাই, গম, জই 
কিংবা যব) কাজ করলে এগু প্রোডাক্ট' উৎপাদন 

করতে পারবে প্রায় ৩** পাউও; যাঁর প্রোটিনের 

পরিমাণ হবে শতকরা ১০০ ভাগ। এ ছাড়া 

ছাটাই হিসাবে যা বাদ যাবে তার পরিমাণ হবে 
১০* পাউগ্ড এবং তা পশ্ু-খাগ্ভ হিসাবে আবার 

ব্যবহৃত হতে পারবে। 

এই সবুজ পাতা বা শস্য নিম্পেষণ করে বের 

করা হয় গাঢ় সবুজ রস। অপক শস্তের ক্ষেত্রে এই 

রমের পরিমাণ হয় গাছের প্রোটিনের পরিমাণের 
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শতকরা &€* ভাগ । ছেঁকে পরিষার করবার পর 

এই বূস ৮০০ সে্টিগ্রেড পর্ষস্ত উত্তপ্ত করা হুয়। 

এতে প্রোটিন জমাট বেধে যায়। জমাট বাধবার 

পর, দই বা ঘোল থেকে যেমন করে মাখন বের 
করে নেওয়া হয়, সেভাবেই তা বের করা হয়। 

এই জমাট পদার্থটকে ভীরপর জল দিয়ে ভাল 

করে ধুয়ে নিয়ে রেফরিঞাবেটরে রাখা হয্ব। 
এই প্রোটিনকে এখন গুড়া করে ব্যবহার 

করবার চিন্তা করা হচ্ছে, ষাতে মশলার মত 

করে তা ব্যাপকভাবে বাবহার করা সম্ভব হয়। 

রোথাম্স্টেডের জেবরেটরীতে এই প্রোটিন চূর্ণ 
নিয়ে কাজ হচ্ছে। খাছের সঙ্গে সেগুলি কি পর্যন্ত 

ব্যবহার করা সম্ভব হবে, তাই নিয়ে সেখানে 

এখন ব্য।পকভাবে পরীক্ষা' চলেছে! খাস্ঠ- 

বিজ্ঞানী মিঃ মরিসন এই পনীক্ষা-কার্ধ পরিচালনা 
করছেন। 

পৃথিবীর বাগুমণ্ডল 
আন্তর্জীতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞীন-বর্ষ পালন 

উপলক্ষে বিজ্ঞানীরা যে সব বিষয়ে পর্যালোচনা ও 

গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 

বিষয় পধালোচনাতেই সর্বাধিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত 

হয়েছে। আমেরিকার বিজ্ঞ।ন আকাডেমীর মহাকাশ- 

বিজ্ঞান বোডের চেয়ারম্যান ডাঃ লয়েড বি. বার্কনার 

এই অভিমত প্রকাশ করেন। 
তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, বর্তদাঁনে উধ্ব লোকের 

বায়ুমণ্ডলের টবশিষ্ট্য, বাযুপ্রবাহ এবং বাষুর গতি 

পরির্ভনের সঙ্গে খতু ৭ আবহাওয়ার যে ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি পাওয়া 

গেছে। ৃ 

সমগ্র পৃথিবীকে একই সময়ে দেখা অথবা সে 
সম্পর্কে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এজন্যে ভূ-পদার্থ- 

বিজ্ঞান বর্ষ-পালন উপলক্ষে অন্তরীক্ষমণ্ডল সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহের উদ্দেস্টে ভূ-পদর্-বিজ্ঞানীর1 পৃথিবীর 

বিভিন্ন স্থানে ঘাটি স্থাপন করেন। এই নব ঘণটির 
মধ্যে ছিল যথেষ্ট ব্যবধান। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে 
তথ্যসমূহ একই সময়ে সংগৃহীত হয়েছে। এই নব 
তথ্য একজ্র করেই দমগ্র পৃথিবীর বাযুমণ্ডল সম্পর্কে 
একটি স্ুম্পষ্ট ধারণা করা হয়েছে। পূর্বে বিজ্ঞানীদের 
ধারণা ছিল, বামুমগুল ২৮০ মাইল পর্যস্ত বিস্বৃত। 

কিন্তু এভাবে পর্যালোচনার ফলে জানা গেছে 

যে, বাযুমণ্ডপ পৃথিবীর উর্ধে ৩* হাজার মাইল 
পর্বস্ত বিস্তৃত, ২৮০ মাইল পর্যন্ত নয়। 

এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার । আর 

একটি আবিষ্কার হলে!--পৃথিবী যে মহাশূন্যে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, সেই স্থানটি একেবারে শূন্ত নয়। এ সব 
স্থান একরকম পাতলা গ্যাসে পরিপূর্ণ । অনেকে 
মনে করেন, এটি হলে! সৌরমণ্ডলের বহির্দেশেরই 
একটি অংশ। ৮ কট 4 

অন্তরীপ্ষমণ্ডল সম্পর্কে নত্বন নতুন তথ্য 



8১৩ 

সংগ্রহের ব্যাপারে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ সর্বাধিক 

সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান 
বছরে এ-সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 

প্রাক চারশো রকেট ছাড়। হয়েছিল - অষ্ট্রেপিয়া, 
ক্যানাতা, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, জাপান, যুক্তরাষট 
এবং সোভিয়েট বাশিয়া এতে অংশ গ্রহণ 

করেছিলেন। 

একমাত্র যুক্তরাঈট থেকেই এজন্যে প্রায় দু-শো 

কেট ক্যানাভার ফোর্ট চাচিল, নিউ মেক্সিকোর 

হোয়াইট শ্যাগুস্, ক্যাপিফোিয়ার স্যাননিকোলাদ 
হ্বীপ, প্রশাস্ত মহাসাগর এবং কুমেক মহা- 

সাগরস্থিত জাহাজ থেকে মহাশুন্যে উৎঙ্গিপ্ত 

হয়েছিল। 
এসব রকেটে রাখা হয়েছিল ফটো কাউণ্টার, 

গাইগার কাউন্টার, আয়োনিজেশন চেম্বার, মস্- 
স্পেকট্রোমিটার, মে।লার স্পেক্ট্োগ্রযাফ, ম্াযাগ- 

নেটোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র। এসব যন্ত্রপাতির 

সাহায্যে উধ্বাকাশ সম্পর্কে বছ তথ্য সংগৃহীত 

হয়েছে। 
তবে তথাসমূহ বিশ্লেষণ করবার কাঙ্গ সবে 

মী সুরু হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিত্র সংবাদ 

ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে পরিবেশন করা হয়েছে। 
এঁ সব যন্ত্রপাতির সাহাধ্যে উবলোকের বায়ুমণ্ডলের 

চাপ, তাপ, ঘনত্ব এবং বাতাসের গতির পরিমাণ 

নির্ধারিত হয়েছে । 

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কেও এই প্রথম রকেটের 
সাহায্যে তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। স্থ্ধের 
চারদিকের বিচিত্র বর্ণের বলয় থেকেই ষে সোলার 

এক্স-রে বা অজ্ঞাত সৌররশ্মি উদ্ভূত হয়ে থাকে, 
তার নিশ্চিত প্রমীণ এই গবেষণার ফলে পাওয়া 
গেছে। হুর্ধের পূর্ণ গ্রহণ ব্যতীত এই সৌর- 

বলয় সম্পর্কে কোন রকম তথ্যাচ্সন্ধান সম্ভব নয়। 

এই সময়ে পৃথিবীক বিভিন্ন ভৌগোলিক ও 
ভু-চৌন্বক অক্ষাংশে অবস্থিত বিডির উচ্চ স্থান 

থেকে মহাজাগতিক রশ্শির পরিমাণ নির্ণয়েরও চে! 

্ঞ।ন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, *ম সং] 

হয়েছে । সোলার এক্স-বেই এ সময়কার সবচেয়ে 

উল্লেখধোগা আবিষ্ষার। এই অজ্ঞাত রশ্মিই হলো 
মহাশুন্যের বৈছ্বাতিক শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। 
আর সৌরকলঙ্ক ও সৌরঝটিকা ঘখন প্রচগ্ডরূপে 
দেখা দেয় তখন এই বৈছাতিক শক্তি পরিমাণে 

বেড়ে যায় এবং বেতাঁর-তরঙ তা অতিক্রম করে 

আপতে পারে না। 

মহাশৃন্তের ভ্যান আযালেন তেঞ্ক্কিয় বলয়ও 
এই সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। আইওয়| বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ডাঃ জেম্স্ এ ভ্যান আলেনের নামেই 

এই ছুটি বলয়ের নামকরণ করা হয়েছে। যুক্তরাষট 
আজ পর্যস্ত ষে সব রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ 

মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে, মে সব রকেট ও 

উপগ্রহের সাহায্যে মহাশৃন্যের তেজক্ষিয়তার সন্ধান 
নেবার ভার তারই উপর অর্পিত হয়েছিল। 

এই বলয়ের মধ্যে একটি পৃথিবীর উধের্ব ১৪০০ 

মাইল থেকে ৩৪০* মাইলের মধ্যে এবং আর 
একটি ৮*০* থেকে ১২০০০ মাইলের মধ্যে রয়েছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় পায়োশিয়ার রকেটের 

সাহায্যেই এই তেজক্রিয় বলয় সংক্রান্ত মূল্যবান 
তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, 

সুর্ণ থেকে যে হাইড্রোজেন গ্যাম বের হয়ে থাকে, 

তার বিছ্যুতাপ্সিত কণানমৃহই এই তেজক্ষিয়তার 

কারণ। স্ুর্ধ থেকে বের হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে-পড়া 
এই সব কণ। পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে 
এই ভাবে দেখ! দেয়। 

অস্তরীক্ষমণ্ডলের ঘনত্ব সম্পর্কেও কৃত্রম উপ- 

গ্রহের সাহাষ্যে বু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। 

উধ্বধকাশের অস্তবীক্ষমগ্ডলের মধ্য দিয়ে যাবার 

সময়ে উপগ্রহ্সমূহ ঘনত্বের যে বাধার সম্মুখীন হয়ে 

থাকে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা! করে বিজ্ঞানীরা 

ব্লছেন ষে, উধ্বাকাশের ঘনত্ব সম্পর্কে পূর্বে সবে 

ধারণ! ছিল তার তুলনাম্ন অস্তবীক্ষমণ্ডলের ঘনত্ব 

দশগুণ বেশী । সুতরাং এ স্থানের তাপ সম্পর্কে 
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পূর্বে ষে ধারণ! ছিল, তার তুলনীয় তাপও ষে অনেক 
বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ইকোয়েটর বা ভূ-চৌক 
নিরক্ষবৃত্ধের উপরস্থিত মহাশূন্যে পৃথিবীকে ঘিরে 
এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ রয়েছে, তাকে বলা হয় 

ইলেকক্রোজেট। এই ইলেকট্রোজেট সম্পর্কেও বু 
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নতৃন তথ্য এসময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তন্ন ও 
দক্ষণ মেরুত এ ধরণের যে বিছ্াত্প্রবাহ রয়েছে, 
এই নিবক্ষীয় ইলেকট্রোজেট তার সঙ্গে মিলিত 

হওয়ার ফলে তৃ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন খটে। 
এই পরিবর্তন কেন ষে ঘটে, তার নিশ্চিত কারণ 
পূর্বে জানা ছিল না। 

তেজন্কিয় বলয় সম্পর্কে নুতন তথ্য 

সম্প্রতি মহাশৃন্যে যে ছুইটি তেজক্িয় বলয় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রহস্য উদঘাটিত হইবার 

ফলে বহু নৃতন নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
ভ্যান আযালেন তেজক্রিগ্ন বলয় নামে খ্যাত এই 

দুইটির মধ্যে উধ্ব স্তরের বলম্টর উৎস সম্পকে 
মাকিন বিজ্ঞানীরা গ্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
তাহার! বলিতেছেন--ইহার মূলে আছে স্ুর্ব। 
সর্ষের উত্তপ্ত গ্যান পৃথিবীর চৌদ্বক ক্ষেত্রে আগিয়া 
আট্কাইয়| যায়। ফলে বহির্বলয়ে তীব্র তেজক্রিয়- 
তার স্ষ্টি হয়। 

নিয়ন্তরের বা অন্তর্বলয়ের উত্স যে কোথায়, 
তাহা আজও নিধরিত হয় নাই। কোন কোন 
বিজ্ঞাণী ইহার মূলে শক্তিশালী সৌর গ্যাপ আছে 
বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আবার কেহ কেহ 
বলিতেছেন, মহাজাগতিক রশ্মিই ইহার কারণ। 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিকোলাস সি. কৃস্টোফাইল্স্ মহা- 
জাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত মতবাদ সমর্থন করিতেছেন। 
তাহার আভমত অন্থসারেই গত গ্রীষ্মকালে মহাশূন্যে 
পারমাণবিক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত “আরগান পরি- 

কল্পনা” গ্রহণ করা হইয়াছিল । 
তাহার ধারণা, শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি- 

ফণা বা কস্মিক-রে পৃথিবীর উধ্বে” মহাশৃন্তে 

আমিয়া আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে 

নিউইন কণা উৎপন্ন হয়। ইহা পরে পর্যায়ক্রমে 
ইলেকইন ও প্রে।টনে রূপাস্তরিত হয়। বিজ্ঞানীর 

ইহাকে "বিট] ডিকে” প্রক্রিয়া বণিয়! অভিহিত 
করিয়াছেন। বৈছ্যতিক শক্তিলম্পন্ন পরমাণুর 

বিভিন্ন বিগ্লি অংশের কতক কতক পৃথিবীর 
চৌতথ্বক ক্ষেত্রে আমিয়া৷ আটক] পড়িয়া যাস । এই 
মতান্থারে পরমীণুর এই নকল অংশ, অর্থাৎ 

ইলেকট্রন, প্রোটনই অস্তর্বলয় হৃষ্টি করিয়া থাকে। 
মহাশুন্তে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া বৈদ্যুতিক 

শক্তিসম্পন্ন যে দুইটি বলয় রহিয়াছে, তাহাদের 

উপাদান, গঠন ও উত্ম নিপণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি 

জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার উদ্ভোগে 
ওয়াশিংটনে ছুই দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 

হইয়াছে । ইহাতে বিশিষ্ট মহাকাশ-বিজঞানীদের 

মধ্যে কেহ কেহ স্্ধ এবং কেহ কেহ মহাঞ্জাগতিক- 

রশ্মিই এই বলয়ের মুলে রহিয়াছে বণিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

সংস্থার তাত্বিক বিভাগের গ্রধান ডাঃ রবাট 

জযাষ্ট্রে বলেন যে, বহির্বলয়ের উত্ন :ষে সর্ব, সে 

বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত হইয়াছেন। 

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ চতুর্থ পায়োনিয়ার ও 

একপ্লোরারের সাহায্যে তেজক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব 

এবং ইহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
মহাশূন্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্েই এই সকল 
কৃহিম উপগ্রহ উধব্ণকাশে উৎক্ষি হইয়াছিল। 

আইওয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাঃ জেমস এ ভ্যান 

আযালেন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেহিত বঙ্- 
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পাতির সাহায্যে এই ছুইটি বলয়ের অন্তিত্ব আবিফার 
করায় তাহারই নামে ইহাদের নামকলণ করা 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্তর্বলয়টি পৃথিবীর 
উধের্ব১৪** মাইল হইতে ৩৪৯০ মাইলের মধ্যে 

এবং বহির্বলয়ট ৮*** মাইল হইতে ১২০০ 

মাইলের মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে । 

বিগত ৩রা মার্চ কত্রিম উপগ্রহ চতুর্থ পায়ো- 
নিয়ার মহাশুন্তে উৎক্ষিপ্ত হয়। ডাঃ জ্যাষ্টো বলেন 
যে, এই উপগ্রহের সাহায্ো, সথধই যে বহির্বলঘ়ের 
উৎস, তাহা! সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 

চতুর্থ পায়োনিয়ার পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র 
ছাড়াইয়া হুর্ধের কক্ষপথে গিয়া পৌছায় এবং 
হুর্ধকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ধ্বংস হইয়া 

ধায়। ইহার মধ্যে তেজক্ষিয়তা পরিমাপ করিবার 
জন্য যে সকল টছ্যতিক যন্ত্রপাতি রাখ! হইয়াছিল, 

তাহাদের সাহায্যে তেজক্রিমতার পরিমাণ ও 

অন্তান্য বিষয়ে পৃথিবীতে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। 

ডাঃ জ্যান্ ৫ বলেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি 

অন্তর্বলয়ের উতৎ্ম কি না,সে বিষয়ে বিজ্ঞানীর। একমত 

নহেন। তবে মিঃ নিকোলাস সি. কস্টোফাইল্স্ 
বলেন যে, ম্হাজগতিক বশ্মিই ইহার কারণ। 
এই গ্রীক বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোণিয়। বিশ্ব- 
বিভ্ঞালয়ে গবেষণ। করিতেছেন। মহাশুন্ে পার- 

মাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে সকল গ্রতিক্রিয় 
দেখা দেয়, সে সম্পর্কে ১৯৫৭ সালে তিনি বিজ্ঞানী- 

দের দৃষ্টি আবর্ষণ করেন। উধ্বাকাশে পৃথিবীর 
চৌম্বক ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী ইলেুনের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, “ম সংখ্যা 

সাময়িক অস্তিত্বের সম্ভ।বনা সম্পর্কে তিনি ইঙ্কিত 
দেন। 

তাহার এই অভিমত সম্পর্কে সুম্পঞ্ট প্রমাণ 

গ্রহের উদ্দেত্যে "্আরগান পরিকল্পন1” নাষে 

একটি পরিবল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পন। 
অন্্নারে মহাশৃন্তে তিনবার পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই গবেষণায় কৃষ্টো- 

ফাইল্মের মতই সমধিত হয়। তিনি ভ্যান 
আালেন বলয় দুইটির মাঝখানে বৈদ্যুতিক শক্তি- 

কণার আর একটি কৃত্রিম বলয় স্থটি করিতেও 

সক্ষম হন। 

ভ্যান আলেন বলয় সম্পর্কে ডাঃ জ্যান্রো। 

বলেন যে, চতুর্থ পায়োনিয়াবরের সাহায্যে অন্তর্বলয়ে 

শক্তিশালী কঠিন বস্তর সন্ধান পাওয়া গিগ্লাছে 
এবং ভাহা যে প্রোটন কণা! তাহারও নিশ্চিত 

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বলয়ে ইলেকট্রন 

রহিয়াছে, তবে প্রোটনের তুলনায় ইহারা পরিমাণে 
অনেক কম। 

বহির্বলয় সম্পর্কে ভাঃ জ্যাস্ত্র ৷ বলেন যে, ইহা 

যে নরম ধরণের কোন উপাদান দ্বার গঠিত, 
তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । তিনি বলিতেছেন, 

ইহা সম্ভবতঃ ৫০,০০০ ভোন্ট বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন 
ইলেকট্রন কণ! দ্বারা গঠিত। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন শক্ত 
ধরণের উপাদানও এ বলয়ে আছে। তবে তাহা 

৬ লক্ষ ভোণ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন অথবা ১০ কোটি 

ভোন্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটন কিনা--তাহা তাহারা 

বলিতে পারেন না। 
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এ২শা বয় ও এয়া সঙ্খা 



্াস-স্ররগী প্রভৃতি ককমিডিওসিস্ নানে একপ্রকার রোগে আক্রান্ত হযে 

মৃতু বরণ করে । এই রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা উত্পাদনের ভন্যে 

সম্প্রতি মিনিপোলিজের (মিনেসোটা ) নিউট্রেন। 'মিল্স-এর গবেষকগণ 

নতুন এক রকম শ্যাক্সিন তৈরা করেছেন। এহ ভ্যাকসিন পানীয় 

জলের সঙ্গে মিশিষে হাস-মরগীকে খাওয়ানো হয। এই শ্যাক্সিন 

ববহারের ফলে এ রোগে হাস-মুরগীর মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে । 

ছবিতে এই ভাকসিন প্রয়োগের পদ্ধতি দেখানো হযেছে | 



অক্টোপাস 
একটু কল্পন। করা যাঁক-_সমুদ্রের গভীরে এক নিভাক ডুবুরী আবিষ্কারের নেশায় 

ঘুরে বেড়াচ্ছে__আশেপাশে বিচিত্র জলজ প্রানীর দল ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। অবশ্ঠ 

যাঁরা ভয় পাবার নয় তার আক্রমণ করছে ডুবুরীকে, আর সে লোকটিকে লড়তে হচ্ছে 

ভাদের সঙ্গে। এমন সময় হঠাৎ ডুবুরী শুনতে পায়-জলের মধ্যে একট। শে শে? 

শব্দ। বিচক্ষণ ডূবুরীর জন্দেহ হয়-চাঁরদিকে ভাল করে তাঁকিয়ে দেখে-আর যখনই 

চোখে পড়ে, আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে! ছুট জবলস্ত চোখ আর আটটা পাওয়াল! কি একট! 
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৮ 

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় চুপ করে আছে। 

তীরের মত ছুটে আসছে! সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলের মধ্য দিয়ে ডুবুরী পরিষ্কার দেখতে 

পায়, সে জীবের মুখ থেকে তীব্রবেগে বেরুচ্ছে সমুদ্রেরই জল, আর তার গতিপথের 

পিছনে পড়ে থাকছে সাদা ফেনাঁয় ভরা একট! সরল সামুদ্রিক রেখা। ছটা জলস্ত চোখ 

আর আটটা পা-_এই নিয়ে অক্টোপাস, সমুদ্রের আতঙ্ক । এই অদ্ভুত জীবের নামটা তার 

এ আটট? পায়ের জন্যেই । ৯ 

&ঁধে পায়ের কথা বললাম, সেট! কিন্ত সাধারণ পা নয়। মুখের চারদিকে 

বৃণ্তাকারে সাজানো থাকে সে পা-গুলি, আর তাদের গায়ে থাকে ছোট ছোট অজঅ্র 

গর্ভ। পায়ের এই গর্তগুলি কি করে অক্টোপাসকে শিকার ধরতে সাহাধ্য করে, তা 
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পরে বলছি। পা-গুলি দৈর্ঘ্যে তিন ফুট থেকে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। তাদের 
স্পর্শীমুড়ূতি অত্যন্ত প্রথর | 

অক্টোপাস কিন্তু মাছের মত সাতার কাটে না। যদিও আটটা পায়ে সাতার 

কাটতে তাদের খুব স্থবিধাই হতো, কিন্ত তাতে সে তীরের মত প্রচণ্ড গতিটি পেত না। 

তাদের সমুদ্রে বিচরণের পদ্ধতিট! একটু বিচিত্র। মুখের কাছে ছোট একটা নলের মত 

আছে। যখন ছুটে যাবার দরকার হয় তখন সেই নল দিয়ে সমুদ্রের জল শরীর ভিতরে 

টেনে নেয়। তার পরক্ষণেই সে জল বিপুল বেগে আবার দেই পথেই বের করে দিয়ে 

একট! প্রচণ্ড গতি সে পেয়ে যাঁয়। অক্টোপাদ সমুদ্রের তলদেশে তার চারদিকে তী্ষ 

জলের তলায় অক্টোপাস একটা ক।কড়ীকে আক্রমণ করেছে । 

দিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে । দূর থেকে যখন শিকারের সন্ধান সে পায়, 

ধীরে ধীরে তখন সে পূর্বোক্ত নল দিয়ে শরীরের ভিতরে জল নেওয়া-দেওয়া করতে 

থাকে । প্রথমে ধীর গতিতে, পরে বুলেটের মত তীত্রগতিতে শিকারের দিকে এগুতে 

থাকে। ততক্ষণে নিরীহ শিকার বুঝতে পারে, সে যমের কবলে পড়ে গেছে। তবুও 

প্রাণের মায়ায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে অক্টোপাসের চোখে ধুল! দিতে চায়। 
কিন্ত অক্টোপাস ছাড়বে কেন? একট! লক্ষ্যে সরল রেখায় সে যেমন ছুটে যেতে পারে, 
আকাবাক। গতিপথে ছুটতেও তেমনি ওস্তাদ । তার আটটা পা দিয়ে সে হালের কান 
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সারে-_-পাগুলিকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বাক! পথে সে সহঞ্জেই ছুটতে পারে। তাই 
সে কখনে। শিকারের পিছু ছাড়ে না। শেষে ক্লান্ত, মৃতপ্রায় শিকারকে শু'ড়ের মত পা 

দিয়ে মুখের কাছে টেনে নেয়। শিকার যদি শক্তিশালী হয়, অক্ট পাসের কবল থেকে 
নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আগ্রাণ চেষ্টা সে করবেই । কিন্তু স্ব চেষ্টাই নিশ্ফল হয়ে যায়' 

অক্টোপাসের পিঠের দিকের দৃশ্থয | 

যখন সে দেখে অক্টোপাসের পা-গুলি শরীরের উপর আঠার মত এ'টে গেছে। আগেই 
বলেছি যে, পা-গুলিতে ছোট ছোট গর্ত থাকে। পা দিয়ে যখন শিকারকে জড়িয়ে 

ধরে, তখন সেই গর্তগুলি শক্ত হয়ে সেখানে এ'টে যায়। এই বজজ আটুনি আর মরণ 
বাধন থেকে নিজেকে বাচাতে সমুদ্রের অনেক জীবই পারে না। 

অক্টোপাস কিন্তু সমুদ্রের জলে নিবিবাদে বিচরণ করবার সুযোগ পায় না। কারণ 
তার চেয়েও শক্কিশালী এবং তীক্ক অস্ত্রধারী জীবের অস্তিত্ব সমুদ্রে বিরল নয়। ' এসব 
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জীবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষ। করবার জন্যে আক্টাপাসের কতকগুলি অদ্ভূত পঙ্থ। 
আছে। গিরগিটির মত অক্টোপাসও শরীরের রং বদলাতে পারে। যখন শক্রর! 
আক্রমণ করে তখন আশেপাশের গাছপাল। ও মাটির রঙের সঙ্গে সে নিজের রং মিলিয়ে 
দেয়। শক্র কিছুট। বোক। বনে যায়, হয়তো সে যাত্রা অক্টোপাস বেঁচেও যায়। 

অক্টোপাসের শরীরের মধ্যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের মত একটা থলিতে কালে কালির মত 
পদার্থ ভর! থাকে । যখনই শক্র তার পেছনে ভাড়া করে, তখনই সে হঠাৎ সেই কালি 

সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দেয়_-ন্বচ্ছ নীল জল কালে হয়ে যায়_যেন রাত নেমে আসে 
সেখানে । আর সেই অন্ধকারে শক্রর চোখে ধুলা দিয়ে অক্টোপাস পালিয়ে যায়। 
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অক্টোপাসের বুকের দিক দেখানো হয়েছে । মধ্যস্থলে 
পাখীর ঠোটের মত ঠৌটটি দেখ! যাঁচ্ছে। 

এই বিচিত্র সামুদ্রিক জীব অক্টোপাস কতকাল ধরে পথিবীতে আছে, সেটা 
গবেষণার বিষয়। সবচেয়ে পুরনো অক্টোপাসের সন্ধান মিলেছে প্যালেষ্টাইনে। সেখান- 



জুলাই, ১৯৫৯ ) হাইড্রোজেন ৪১৭ 

কার লেবানন পাহাড়ে একশ' বিশ কোটি বছরের পুরনো একটি অক্টোপাসের জীবাশ্ম 
পাওয়া গেছে। সুতরাং অক্টোপাসের ইতিহাস খুব অল্পদিনের নয় । তার! আজও বেঁচে 
আছে--এদের বেঁচে থাকবার মূলে রয়েছে এদের অভিনব বুদ্ধি ও অপরিমেয় শক্তি। 
আর এরই জোরে তার! বেঁচে থাকবে সে দিনটি পর্যন্ত, যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মে আর সব 
লুপ্ত প্রাণীর মত তারাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। 

সুবিমল সিংহরায় 

হাইড্রোজেন 

যাবতীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রৌজেনই হলো সবচেয়ে সরল এবং লঘু। বিশ্বের 
সর্বত্র এই পদার্থ ই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য পৃথিবীতে এর ব্যতিক্রম আছে? 
সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো । নক্ষত্রসমূহে যে সব পদার্থ আছে, তাদের শতাংশের 
নববই ভাগই হাইড়ৌোজেন। নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তা অঞ্চলেও হাইভ্রোজেনের পরিমাণ 
একই রকম হবে। আমাদের সূর্যের ভিতরেও অধিকাংশ পদার্থ ই হাইড্রোজেন। 

কিন্ত পৃথিবীতে হাইড্রোজেন অতটা সহজপ্রাপ্য নয়। পৃথিবীর একেবারে 
বাইরের স্তরে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হবে শতাংশের তিন ভাগ মাত্র। পৃথিবীর 
ভিতরে এর পরিমাণ হবে আরও কম। কিন্তু উৎপত্তির সময় পৃথিবীর ভিতরের বস্ত 
বিশ্বের অন্যান্য অংশের বস্ত্র অনুরূপই ছিল। কাজেই কালক্রমে পৃথিবীতে হাইড়ো- 
জেনের পরিমীণ কম হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিচার করা দরকার। হাইড্রোজেন পরমাণুর 
কুদ্রতাই এর কারণ। ছুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হলে একটি হাইড্রোজেন অণু হয়। 
একটি হাইড্রোজেন অণু অন্য যে কোন পদার্থের অণুর চেয়ে ছোট--এমন কি, অন্য যে 
কোন পদার্থের একটি পরমাণুর চেয়েও ছো'ট। 

যাবতীয় পদার্থের অণুই অবিরাম গতিশীল। কঠিন পদার্থে অণুগ্চলি এক জায়গায় 
স্থির হয়ে থাকলেও নিরম্তর কম্পিত হয়। তরল পদার্থে অণুগুলি আরও সহজভাবে 
চলাফেরা করে। বায়বীয় পদার্থে অণুর গতি আরও অবাঁধ। তাপমাত্রা যত বেশী হবে, 
অপুর গতিবেগও তত ক্রত হবে। বড়র চেয়ে ছোট অণুই অধিকতর বেগে চলে। 
সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন-অণু প্রতি মিনিটে প্রায় সাত মাইল বেগে চলে । 

কোন বস্তর গতিবেগ যথেষ্ট ক্রুত হলে, সেটি পৃথিবীর সীম! অতিক্রম করে মহা- 
সপ সপ পপ 

%* জীবাশ্ম জিনিষটা কি? বহুকালের পুরনে। জীবজন্তর! শিলাস্তরের ভাজে ভাঙে চাপ! পড়ে 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেখানে তাঁদের দেহের ছাপ অথব! দেহের কোন কঠিন অংশ বেধে যায়, সেগুলিকেই 
বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম বলেন । 
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শূন্যে চলে যেতে পারে। যদি শুস্তে ডিল ছেশাড়া যায়, তাহলে সেটি খানিকটা উঁচুতে 
উঠে প্রথিবীর "মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার নীচে এসে পড়বে। যদি টিলটি আরও 

জোরে ছেড। যায় তাহলে সেটি আরও উঁচুতে উঠে তারপর নীচে পড়বে । যদি 
কামান থেকে গোল! ছেড়। যায়, তাহলে গোলাটি নীচে নেমে আসবার আগে 

কয়েক মাইল উপরে উঠে যাবে। এভাবে যদি কোন বস্তুর গতিবেগ খুব বেশী করা 

যায় তাহলে সেটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণের টান এড়িয়ে একেবারে মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে 
যাবে, আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। 

হাইড্রোজেন-অণু এত দ্রুত চলাফেরা করে যে, তাঁর পক্ষে পৃথিবীর সীমা অতিক্রম 
কর। খুবই সম্ভব। এই কারণেই পৃথিবীর বাযুমগ্ুলে পুরে যে সব হাইডোঁজেন-অণু 
ছিল তাঁরা মহাশুন্ে চলে গেছে। পুর্বে পৃথিবী আরও উত্তপ্ত ছিল এবং হাইড্রোজেন- 
অথু তখন আরও ক্ষিগ্র গতিতে চলাফেরা করতো । কাজেই এ সময়ে হাইড্রোজেন- 
অণুর পক্ষে পৃথিবীর নীম! পার হয়ে যাওয়া আরও সহজ ছিল। সেজন্যে পৃথিবীর বায়ু: 
মগ্ডলে এখন আর বেশী হাইড্রোজেন নেই। পৃথিবীতে এখনও যা সামান্য হাইড্রোজেন 

আছে, তা রয়েছে অন্তান্ত অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে, অণুর 
আকারে। 

হাইড্রোজেন-অণুর চেয়ে অক্সিজেন-অণু ষোল গুণ ভারী। অক্সিজেন-অণু আরও 
মন্থর গতিতে চলে-_ প্রতি মিনিটে প্রায় চার মাইল বেগে । কাজেই অক্সিজেন পৃথিবীর 
সীম। অতিক্রম করতে ন! পেরে বায়ুমণ্ডলেই রয়ে গেছে। পৃথিবী যে সব পরমাণু দিয়ে 
গঠিত তাঁদের অধেকিই অক্সিজেন। 

কয়েকটি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা বড় ও ভারী। কাঁজেই তাদের মাধ্যাকর্ষণের টান 

পৃথিবীর চেয়ে আরও বেশী। এই সব গ্রহের সীম। লঙ্ঘন করতে হলে অণুর গতি আরও 
দ্রুততর হওয়! দরকার। বৃহস্পতির মাধ্যাক্ধনের টান পৃথিবীর চেয়ে আড়াই গুণ 
বেশী। এই গ্রহ্থের হাইড্রেজেন-অণু পৃথিবীর হাইড্রোজেন-অণুর চেয়ে মন্থর গতিতে 
চলে। কারণ বৃহস্পতির উত্তাপ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং হাইড়োজেন অণু 
এই গ্রহের সীম। অতিক্রম করে যেতে পারে না। কাজেই বৃহস্পতির বায়ুমঙ্গলে অনেক 
হাইড্রোজেন আছে । এসব কারণে শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে অনেক বেশী হাইড্রোজেন 
আছে। 

যে সব গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা ছোট, তাদের অবস্থা এবিষয়ে আরও খারাপ । 
মঙ্গলগ্রহে মাধ্যাকর্ধণের টান পৃথিবীর তুলনায় পাঁচ ভাগের ছ'ভাগ মাত্র । মঙ্গলগ্রহের 
বায়ুমণ্ডল খুবই পাত.লা, অধিকাংশই মহাশুন্তে বেরিয়ে গেছে। আমাদের চন্দ্র আরও 
ছেট। এখানে মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র। এখানে কোন 
বাযুমণ্ডল নেই। 
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পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাবতীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেনই সবচেয়ে 
হাল্কা । একটি সাধারণ ঘরে যে পরিমাণ বাঁয়ু থাকে, তাঁর ওজন যদি হয় ১৫০ পাউগু 
তবে বায়ুর পরিবর্তে সেই ঘরটি হাইড্রোজেনে পুর্ণ করলে সেই হাইড্রোজেনের ওজন হবে 
মাত্র দেড় পাউণ্ড। একটি হাল্কা! থলি হাইড্রৌজেনে পূর্ণ করে ছেড়ে দিলে সেটি বায়ুর 
উপরে উঠে যাবে। থলির তলায় পরিমিত ভার ঝুলিয়ে দিলে সেটি ভার সমেতই 

উঠে যাবে । থলিটি বড় হলে একটি মানুষই বহন করতে পারবে। যত উপরে ওঠ 
যায়, বায়ু ততই পাতলা ও হাল্কা হয়। কাজেই থলিটি যতই উপরে উঠতে থাকবে, 
তার গতি৪ ততই মন্থর হবে। পরিশেষে থলিটি একেবারে থেমে যাবে এবং শুস্টে 
ভাঁদতে থাকবে । যদি থলি থেকে খানিকটা ভার ফেলে দেওয়। যায়, তাহলে সেট 

আবার উঠতে থাঁকবে। যদি খানিকট। হাঁইড়ৌজেন ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেট। 
নামতে থাকবে । এই ভাবে বেলুন পরিচালনা করবার পরিকল্পনা হয়েছে । মোটর 
গাড়ী ও মোটর বোটের ন্যায় বেলুনও যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালন। করা যায়। ১৭৮৩ সাল 
থেকেই এরূপ বেলুনের প্রচলন হয়। ১৯০০ সাঁলে জার্মেনীতে কাউন্ট জেপ.লিনই সব- 
চেয়ে কার্ধকরী বেলুন-জাতীয় ব্যোমযান জেপলিন তৈরী করেন। এর আকৃতি ছিল 
সিগারের মত-"৬।৭ শ' ফুট লম্বা এবং ৫০:৬০ ফুট ব্যাস। সিগারের আকারের 
আ্যলুমিনিয়ামের কাঠামোর ভিতরে হাইড্রোজেনপুর্ণ কয়েকটি কুঠুরী রাখা হতো। ১৯৩৭ 
সাল পর্যস্ত এরূপ ব্যোমযানের কদর ছিল। কিন্তু হাইড্রোজেনে আগুন লেগে বিস্ফোরণের 
ভয় ছিল। প্রকৃত পক্ষে, ১৯৩৭ সালের ৬ই মে সর্ববৃহৎ ব্যোমযান, হিণ্ডেনবার্গ বিস্ফোরণে 

ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর এরো প্লেনের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় বেলুন-জাতীয় ব্যোমযান 
বিশেষ কাজ ব্যতীত আর ব্যবহৃত হয় না। 

অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হলে খানিকটা শক্তি (তাপ ও আলো রূপে) 
নির্গত হয়; অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সিজেন কিন্বা' বায়ুতে প্রজ্জলিত হলে অনুজ্জল উত্তপ্ত 
নীল শিখা দেখতে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের শিখা শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি 
দিলিগ্ার থেকে হাইডোজেন ও আরেকটি থেকে অক্সিজেন এক সঙ্গে মিলিত করে 
প্রজ্জলিত করলে প্রচণ্ড উত্তপ্ত শিখ! পাওয়া যায়। এই শিখাকে অক্িহাইড্রোজেন ট্চ 

বলে। ছুরি দিয়ে যেরূপ মাখন কাটা যায়, এই শিখ দিয়ে ইস্পাতও সেরূপ সহজেই 
কাট! যায়। 

তুলার বিচির তেল সম্তায় পাওয়া যায়; কিন্ত এই তেল রান্নার কাজে ব্যবহার করা 
চলে না। কিন্তু এই তেলের ভিতর বিশেষ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন খাওয়ানো হলে এটি 
একটি সাদা, স্বাদহীন, গন্ধহীন চধির ম্যায় কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। তখন তাকে 
ঘি-এর হ্যায় রাক্মার কাজে ব্যবহার করা চলে । এই প্রক্রিয়াকে বলে হাইড্রোজেনেসন। 

এই প্রক্রিয়াতেই সন্তা তেল থেকে ভেজিটেবল বা বনস্পতি ঘি তৈরী হয়। 
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ছটি তার জলে নিমজ্জিত করে জল ও তার ছুটির ভিতর দিয়ে বিশেষ অবস্থায় 
বিছ্যুৎ পরিচালনা করলে একটি তারের নিকট হাইড্রোজেন এবং আর একটি তারের 
নিকট অক্সিজেন জম! হবে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলেক্ট্রোলিসিস। এই উপায়ে শিল্পে 
হাইড্রোজেন সরবরাহ করা হয়। 

প্রীক্ষিতীশচজ্্র সেন 

দাক্ষিণাতে)র মালভূমি 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কথা আমর! ভূগোলে পড়েছি। সেখানকার অন্ুচ্চ 
পাহাড়গুলিই এই মালভূমি স্ত্ি করেছে। সত্যিই দাক্ষিণাত্যে গেলে যেটা সকলের 
চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে সমতল মাথার দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। পাহাঁড়গুলি প্রায় 

সবই একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ শিলার দ্বারা গঠিত। তূবিদেরা এই শিলার নাম দিয়েছেন 
ব্যাসাপ্ট। দাক্ষিণাত্যের প্রায় ২১*০১০০০ বর্গমাইল জুড়ে এই শিলা বিস্তৃত। এর 

বিশাল বিস্তার ও স্যপ্রি অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বিষয়। স্বভাবতঃই এই পাহাড়গুলির 
স্ট্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধিতসা জাগে। কেমন করে এবং কখন এই পাহাড়গুলির স্পট 
হয়েছে? মানুষের এই জিজ্ঞাসার কাছে পৃথিবী তার সব রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে 
বাধ্য হয়েছে। রহস্যোদ্ঘাটন করে ভূবিদেরা যা জানিয়েছে, সেও এক বিস্ময়কর 

কাহিনী । 
সে আজ প্রায় ৬ কোটি বছর আগের কথা--পৃথিবীতে তখন এক প্রবল আলোড়ন 

চলছিল । পৃথিবীতে পূর্বেও এ-রকম আলোড়ন এসেছে। তবে প্রাবল্যের কথা বিচার 
করতে গেলে হয়তো ৬ কোটি বছর আগের আলোড়ন অনেক উঁচুতে স্থান পাবে। এই 
আলোড়নের ঢেউই .বিশাল হিমালয় ও আযাণ্ডিজ পর্বতমাঁলার শ্ষ্টি করেছিল-_নিশ্চিহ 

করে দিয়েছিল টেখিন মহাসাগর । প্রকৃতির এই ভাঙ্গা গড়ার খেলায় পৃথিবী এক নতুন 

রূপ নিল। ভীষণ আকৃতির ডাইনোসোরেরা এই আলোড়নের ঢেউ সইতে পারলো 

না। ফলে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। অমেরুদণ্তী 

আমেনাইটেরাও রেহাই পেল না। ক্রিটেসাস যুগের (অর্থাৎ ১১ কোটি বছর ও ৬ 

কোটি বছর পূর্বের মধ্যকালীন যুগ) পাললিক শিলায় রেখে গেল তাদের শেষ চিহন। 
বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি ফুসিয়ে উঠলো পৃথিবী জুড়ে। ভূত্বকে স্থষ্টি হলো.অজস্্ বিরাট ফাটলের। 

আর সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে ব্যালাপ্টের উদগীরণ পৃথিবীর ত্বক ঝল্সে দিল। পৃথিবীর 
অনেক স্থানেই এর স্বাক্ষর রয়েছে। 
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অনেকেই অনুমান করেন যে, দক্ষিণ ভারত এক সময়ে গত্ডোয়ানা মহাদেশের সঙ্গে 
খুক্ত ছিল। ক্রিটেসাস যুগের পুবোল্লিখিত আলোড়নে গণ্ডোয়ানা মহাদেশেও ভাঙ্গন 
ধরেছিল। এই কথা কি এখন কেউ কল্পনা! করতে পারে যে- অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-ভারত, 
মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা একদা একত্র থেকে গণ্োয়ানা 
মহাদেশের স্থপ্টি করেছিল? এই আলোড়ন শুধু মহাঁদেশগুলিকেই বিচ্ছিন্ন করে নি 
ডু'বয়ে দিয়েছে গণ্ডোয়ান। মহাদেশের অনেক অংশ মহাসাগরের মহাগহবরে | 

ভূবিদেরা অনুমান করেন যে, গণ্ডোয়ানা মহাদেশের এই ভাঙ্গন দক্ষিণ ভারতে 
অনেক দীর্ঘ ফাটলের শ্থপ্টি করেছিল। ফাটল দিয়ে নির্গত ব্যাসান্ট শিলার লেলিহান 
শিখার সাক্ষী ছিল ডাইনোসোরেরা। ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির এটাও একটা কারণ 

হতে পারে। ব্যামান্টের সবিরাম উদগীরণ চলেছিল প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে। 
বিরামের সময় এখনকার মত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল । উদ্ভিদ ও অন্ঠান্য প্রাণীর 

জীবাশা এটা প্রমাণ করেছে। 

দীর্ঘকালব্যাগী এই ব্যাঁসাপ্ট-প্রবাহ দক্ষিণ ভারতের অনেকটাই অধিকার করেছিল, 
একথা পূর্বেই বল! হয়েছে । প্রাকৃতিক ক্ষয়মাধনে এর অনেকটা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আর 

ব্যাসাণ্ট শিলার পাহাড়গুলি৪ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । কেউ কি বলতে পারে যে, এই 

শিলাস্তর গণ্ডোয়ান। যুগের অনেক কয়লাস্তর ও আক্কিয়ান যুগের প্রচুর খনিজ সম্পদ 
নিজের গহ্বরে লুকিয়ে রাখে নি? 

আজ দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্ন সমতল মাথার পাহারগুলিকে দেখলে সাধারণ 

লোকের মনে হয়তো কবিত্ব জাগতে পারে, কিন্তু ভূবিদের চোখে পাহাড়গুলি অভীত 

যুগের প্রকৃতির এক রুদ্র রূপের আগ্েয় স্বাক্ষর । 

্রীরমেক্জনা থ মুন্ছরী 

জানবার কথ। 

১। আমাদের বাড়ীঘরের দেয়ালে যে সব টিক্টিকি দেখা যায়, সেগুলি 
আকৃতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় 

বৃহদাকৃতির টিকৃটিকি দেখ যায়--তাদের বল! হয় কমোড! মনিটর । বিশেষজ্ঞদের মতে, 

এরাই হচ্ছে পৃথিবীর দবচেয়ে বৃহদাকৃতির টিকৃটিকি। টিকৃটিকি বলা হলেও আসলে 

কিন্ত এর! গোধিক। বা গোসাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এরা সাধারণতঃ দশ ফুট পর্ধস্ত 

লম্বা হয়ে থাকে। কোন কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতে, প্রা্গীন প্রাচ্য চিত্রশিল্পে 
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যেদব ড্রাগনের ছবি দেখ! যায়-কমোডেো। মনিটর হয়তো অনেকট। তাদেরই অনুরূপ 

১নং চিত্র 

মনে হয়। 
২। আট্রেলিয়ার বিখ্যাত গ্রেট-বেরিয়ার রীফের কথা হয়তো অনেকেই শুনেছ। 

গ্রেট বেরিয়ার রীফ-ই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবাল বেষ্টনী_ দৈর্ঘ্য ১২৫০ মাইল । 
অসংখ্য কোটি সামুদ্রিক আঁথুবীক্ষণিক প্রাণী কতৃকি তিলে তিলে সঞ্চিত চুণাপাথর 

ষ্টাইল 
৯ + ১ 

২ ৯ 
চ সিকি 

স্তরীভূত হয়ে গ্রেট বেরিয়ায় রীফ গঠিত হয়েছে । এই প্রবাল বেষ্টনীর অনেক অংশে 
আজও মানুষ যেতে পারে নি। 

৩। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীর! বলেন যে, সম্প্রতি মহাকাঁশে উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ 

ভ্যানগার্ড আবহাওয়া-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে 
সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম উপগ্রহের 
মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মঘ এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর সুর্যালোকের প্রতিফজগন 
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*£ লিপিবদ্ধ করে বিশেষ ব্যবস্থায় সেগুলি পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 

৩নং চিত্র 

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহাযো পৃথিবীর স্ুর্ধালোকিত পুষ্ঠের উপরিভাগে মেঘের শতকরা ২৫ 
ভাঁগ সম্বন্ধে ৩০০ মাইল দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ চিত্রের সাহায্য জান। ষাবে। 

৪। মি-আ্ানিমোন নামে এক জাতীয় সামুদ্রিক জীব সমুদ্রের তলদেশে বাস 

করে। এদের দেহ খুব অপল্কা, অর্থাৎ চলাফেরা করবার সময় এদের দেহ থেকে 

টুকরা টুকরা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছনে পড়ে থাকে । বিশেষজ্ঞের বলেন যে, এ 

টুক্রাগুলি আবার পূর্ণাঙ্গ সি-আযানিমোনে পরিণত হয়। র 
৫। অস্ট্রেলিয়াতে র্যাঞ্চিং পরিবারের এক এক দল তাদের নিকটতম প্রতিবেদী 

পরিবার থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দূরে বাস করে থাকে । এদের ছেলেমেয়েদের 
লেখা-পড়া শিখবার পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। বেতার এবং ডাক-এর সাহাঁধ্য 
এরা স্কুলের লেখা-পড়া শিখে থাকে। এদের কারো কঠিন অন্ুখ হলে চিকিৎসক 
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বিমানে করে রোগী দেখতে আসেন। সাধারণ ব্যাধিতে কেউ আক্রাস্ত হলে চিকিৎসকগণ 

বেতারের মাধ্যমে ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র দেন। আবার কোন কোন পরিবারের লোকেরা 

৫নং চিত্ত 

অনুখের সময় রোগের লক্ষণসমূহ তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসার নিয়মাবলীর স্ 

মিলিয়ে রোগীর ওষুধ নিধণরণ করে। 

৬। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্তে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উধ্বণাকা। 

কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড উৎক্ষিপ্ত হয়েছে । বিজ্ঞানীরা আশ! করছেন-কৃত্রিম উপং 

ভ্যানগার্ডের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বার কয়েক বছরের মধ্যে আবহাওয়া সম্প 

৬নং [চন্র 

পূর্বাপেক্ষ। উন্নততর ভবিষ্বদ্বাণী করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এমন দিন হয়তো 
আসবে--যখন বিজ্ঞানীরা আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে পারবেন। 
আবহাওয়। সম্পর্কে ষে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়ে থাকে তার শতকর। দশ ভাগেরও যদি 
উদ্নতি সাধিত হয়--তাহলে পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ শ্রীবৃদ্ধি হবে। 
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৭। বিজ্ঞানীদের মতে, যে সব প্রানী উড়তে পারে--ভাদের মধ্যে কীট-পতঙ্গই 
উড্ডয়ন ক্ষমতায় সুদক্ষ । ২০০ মিলিয়ন বছর ধরে কীট-পতঙ্গ বাতাসের উপর ওড়বার 
ক্ষমতা অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, উড্ডয়নক্ষম জীবদের মধ্যে কীট- 

পতঙ্গই প্রথম ওড়বার কৌশল আয়ত্ত করেছে। বাহড়, পাখী প্রভৃতি উড্ডয়নক্ষম প্রাণীরা 

৭নং চিন্র 

এদের কাছে ওড়বার পাল্লায় হেরে যাঁয়। কোন কোঁন বিষয়ে এদের ওড়বার কৌশল 
উড়ো-জাহাজ অপেক্ষা অনেক উন্নত। একটা এরোপ্লেন দ্রুতবেগে অনেক দূর 
পর্ষস্ত যেতে পারে বটে, কিন্তু মজার কথা হলো--সাধারণ একটা ঘরে! মাছি উড্ডয়ন 
কৌশল একট] জেট-বিমানকে হারিয়ে দিতে পাঁরে। 

৮। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের সর্বাধুনিক মডেলের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবো- 

৮নং চিত্র 

জাহাজ ৭স্কপজ্যাক' ঘন্টায় ৪৬ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে একটি নতুন রেকর্ড 
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স্থাপন করেছে। ১ ঘণ্টায় এত মাইল এর আগে আর কোন ডুবো-জাহাজ বা 

সাবমেরিন অতিক্রম করতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্রের আরও ছুটি পারমাণবিক শক্তিচালিত 
ডুবো-জাহাজ “নটিলাস' এবং “স্কেট? উত্তর মহাসাগরের ভাসমান তুষার শৈলের তল৷ 
দিয়ে সর্বপ্রথম উত্তর মেরুতে পৌচেছিল । 

৯। বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূত্বকের নীচের উত্তাপ এত বেশী যে, লোহা পর্যস্ত 
গলে গিয়ে বাম্পে পরিণত হয়। এ-থেকেই ভূত্বকের নীচেকার উত্তাপের তীব্রতা অনুমান 
করা ষায়। আবার ভূববকের অভ্যন্তরে চাপও তেমনি প্রচণ্ড। এই চাপের মাত্রা এতই 

পাস কি পর ৮০ 14 পট সপ অর ৫ কপ আপ সা 
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ঈনং চিত্র 

প্রচণ্ড যে, শিলাস্তরের তাপ গলনাস্কের উধ্বে” গিয়ে সেগুলিকে কাচের মত ঘনত্বে পরিণত 

হয়। মাঝে মাঝে এই প্রচণ্ড চাপের ফলেই ভূত্বকের কোন কোন অংশ বিদীর্ণ হয়ে 
আগ্নেয়গিরির স্যগ্টি হয়। 

০ কপ “বাপ কাসতপ৬-৬, |... উস ০ পা 

১*নং চিত্র 

১০1 পৃথিবীতে অজত্র স্টিক বা কোয়ার্টজ, আছে। আর এই স্ফ্টকই হচ্ছে 



জুলাই, ১৯৫৯ ] জানবার কথ! ৪২৭. 

পদ্মরাগমণি, বৈহ্যর্ষমণি, অনিক্স প্রভৃতি মূল্যবান মণির উৎস । কোয়ার্টজ ব্যবহার করে 
নানারকম কৃত্রিম মূল্যবান মণি প্রস্তত করা যাঁয়। চার ভাগ ক্ষটিক, পাঁচ ভাগ রেড 
লেড, এক ভাগ পটাসিয়াম কার্ধনেট মিশ্রণকে উত্তাপে গলিয়ে তারপর ধীরে ধীরে 
ঠাণ্ডা করলে এ গলিত পদার্থ জমাট বেঁধে হীরকে পরিণত হয়। আবার চুণী বা 
নীল! পাথর প্রস্তুত করতে হলে পৃবোক্ত মশলার সঙ্গে উপঘুক্ত রঞ্জক দ্রব্য যোগ 
করতে হয় | 

১১। ক্রাকাতোয়। দ্বীপের নাম তোমর! হয়তে। শুনে থাঁকবে। দ্বীপটি জাতার 
নিকটে অবস্থিত। অগ্নৎপাতের ফলে উৎপন্ন হয়েছে বলে একে আগ্নেয় দ্বীপ বলা হয়। 
১৮৮৩ সালে এই দ্বীপে প্রচণ্ড অগ্নযংপাত হয়। এই অগ্নঘ্ংপাঁতের ফলে আন্দোলিত 
সমুদ্রের ঢেউ মাঝে মাঝে ৮* ফুট উচু হয়ে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল। এই 
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১১নং চিত্র 

অগ্ন্যৎপাঁতের ফলে যে প্রচণ্ড শব্দ উখিত হয়েছিল তা ২০০০ মাইল দুরে অবস্থিত 
অষ্ট্রেলিয়। থেকেও শোনা গিয়েছিল। এই শব্দই নাকি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভীষণ শব্দ 

হিসাবে স্থান পেয়েছে । বিস্ফোরণের ফলে এত ধুলাবালি উধেবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, 

সেগুলি ভূপৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়তে প্রায় ছ'বছরের মত সময় লেগেছিল । 

১২। মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা-সেই সম্বদ্ধে বিজ্ঞানীরা গবেষণ। 
করছেন। এই গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তারা বলেছেন যে, পৃথিবীতে বাস করে 

এমন কোন কোন জীবের মঙ্গলগ্রহে অস্তিত্ব থাক। সম্ভব। মঙগলগ্রহের বাতাস নাইট্রোজেন- 
পূর্ণ। বিজ্ঞানীর! নাইনট্রোজেন-পুর্ণ কাচের জারের মধ্যে ব্যান্কিরিয়! ও ছত্রাক রেখে 
সেখানকার তাপমাত্র। হঠাৎ ৭৭ ডিগ্রি থেকে ১৩" ডিগ্রি ফারেনহাইটে নামিয়ে 
দেখলেন--যে সব জীবের বাচবার জন্তে অক্সিজেন প্রয়োজন, সেগুলি ময়ে গেছেস্প্জার 
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যাঁদের খুব কম বা আদো অর্সিজেন প্রয়োজন হয় না! তাঁরা বেঁচে আছে। তার 

১২ন্ং চিত্র 

শুধু বাচেই না রীতিমত দৈহিক পু্টিলাভ করে বৃদ্ধি পায়। 

১৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় জন্ত দেখা যায়-যাঁদের আকৃতি খুবই 

অস্ভুত। এই জন্তকে বলা হয় ঈ) (009)। এদের শরীর এবং পা-গুলি ঠিক 

১৩নং চিত্র 

হরিণের পায়ের মত দেখায়! মাথাটা দেখতে ঠিক ষণড়ের মাথার *ও এবং লেজট। 

ঘোড়ার মত । এদের সমগ্র দেহটি কিন্তু দেখায় মেষের মত। আসলে কিন্ত এর! 

হরিণ জাতীয় গ্রাণী। গু আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে। 

১৪। বাঁশের সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত। বাঁশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। এই 

বাশ আমাদের যে কত উপকারে লাগে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই বাশ 

বর্ধাতি, ৰিয়ীর, মাছ ধরবার ছিপ, মোমবাতির পল্তে, চান, ছাতা, জলের নল, 
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পাঁধীর খাঁচা, ভীর-ধন্নুক, দড়ি, বাঁশি, ঘুড়ি, বাড়ী, বিদা (29159), গ্রামোফোনের পিন, 

১,নং চিত্র 

পাখা, খাছ, নানাবিধ যন্ত্রপাতি--প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তাতের 
কাজে লাগে। 

বিবিধ 

কলিকাভ। বন্দরের জন্য নূতন ড্রেজার 

বুটেনের একটি ফার্ম কলকাতার পোর্ট 

কমিশনারের নিকট হইতে ৬৫০,০** পাউও মূল্যের 
একটি বাম্প-চালিত বনু বাকেট সমন্বিত ড্রেজার 

সরবরাহের অর্ডার পাইয়্াছেন। 

ফার্মটি হইল স্কটুলযাণ্ডের ফ্লেমিং আগ ফাগুন 
কোম্পানী । কলিকাতা বন্দর কতৃপক্ষের সহিত 
ইহাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রহিয়াছে । ১৮৯৪ 
মালে এই ফার্মটিই কলিকাতা বন্দরের জগ্ত প্রথম 
ড্রেজার নির্মাণ করিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসর 
পূর্বে সেই ড্রেজারটিকে চালু অবস্থাতেই কাজ হইতে 
সরাইয়া লওয়া হয়। 

ফ্লেমিং আযাণ্ড ফাগুগন ১৯২১ সালে কলিকাতা 
বন্ধরের জন্ত যে আর একটি ড্রেজার সরবরাহ করেন, 

সেটি এখনও চালু আছে। নূতন ড্রেজারটি আদিলে 
উহাকে সরাইয়া লওয়া হইবে। নূতন ডেেজারটির 
ডিজাইন প্রস্ততের সময় হুগলী নদীর টবশিষ্ট্যের কথা 
মনে রাখা হইয়াছে। 

ড্রেজারটির দৈরধ্য হইবে ১৮৪২ ফুট এবং গ্রন্থ 
৪৬ ফুট। ৫৭ ফুট জলের তল! হইতে ইহা ঘণ্টায় 
প্রা ১০০* টন মাটি কাটিয়া তুলিতে পারিবে। 
ইহার গতিবেগ হইবে ঘণ্টায় ১* নট। 

বর্তমানে কলিকাতা বন্দরে যে ছুইটি ড্রেজার 
ব্যবহার কর! হয়, তাহাদের মধ্যে একটি ঘণ্টায় 
১৭** টন এবং অপরটি ঘণ্টায় ১২** টন মাটি 
কাটিয়া তুলিতে পারে। 

বিহারে সোপষ্টোনের সন্ধান 
বিহারের সিংভুম. জেলায় পাথর. পাহাড়ে ৫, 
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ফুট গভীর সোপষ্টোনের একটি ভ্তরের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। এখানে মোট ৬* লক্ষ টন সোপষ্টোন 

পাওয়া যাইতে পারে। গুণের দিক দিয়া উহা। 

সুদানের সোপষ্টোনের সমান। ইহার দ্বারা অগ্নি- 

নিরোধক ইট তৈয়ার কর! চলিবে। 

বিহারের এই অঞ্চলে খৃষ্টের জন্মের ২ হাজার 

বহ্সর পূর্ব হইতে তামা গলান হইত। বস্ততঃ 

প্রায় ৩৪ শত বৎসর এ শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভও 

করিয়াছিল। তখন তাম! গলাইবার জন্য প্রয়োজনীয় 
ক্রুসিবল্ পাথর পাহাড়ের সোপষ্টোনের সাহায্যে 

তৈয়ার করা হইত। প্রাচীনকালে সেখানে ষে 

মকল খনি খনন কর1 হইয়াছিল, তাহাদের নিদর্শন 

এখনও লুপ্ত হয় নাই। 
বর্তমানেও সেখান হইতে অতি অল্প পরিমাণে 

সোপষ্টোন সংগ্রহ করিয়া উহার দ্বারা বিভিন্ন রকম 

পাত্র ও রান্নার বাসনপন্রর নির্মাণ করা হয়। পার্্বর্তা 
গ্রামগুলিতে এ সকল দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা 

রহিয়াছে। 

আকাশে-বাতাজে মরণভস্ম 

পারমাণবিক শক্তি কমিশন, কংগ্রেসের পার- 

মীণবিক বিকিরণ সাব-কমিটিকে জানাইয়াছে-- 

বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ী ও বাশিযা এই পরধস্ত যে 

সকল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, তাহার 
ফলে ৯ কোটি টন পারমাণবিক ভম্ম ভূপৃষ্ট ও 

আকাশে ছড়াইমা রহিয়াছে। তাহারা আরও 
জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ গোলাধের তুলনায় উত্তর 
গোলাধেই ভন্মরাশি বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া 
পড়ে। বর্তমানে ট্র্যাটোক্ষিয়ারে ষে ভন্ম রহিয়াছে 

তাহা ১৯৬৫ সালের মধ্যে ভূপৃঠে নামিয়া 

আসিবে। 

ক্কবিকার্ধে পরমাণু 

ইউরোপীয় প্রোডীক্টিভিটি এজেম্ির আমকুল্যে 

ইউরো পীক ১২টি দেশর কতিপয় বিজ্ঞানী বুটেনে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শব্ধ, "ম সংখ্যা 

কষিদ্রব্ের উৎপাদন, বিক্রয় এবং বণ্টন ব্যবস্থায় 

পরমাণুবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ 

করিয়াছেন। 

কৃষিকার্ধে তেজক্ষিয় আইসোটোপের ব্যবহার 

সম্পর্কে বুটিশ গবেষণা যথেই্ই সাফল/মণ্ডিত 

হইয়াছে। পরমাণু শক্তির এই উপক্জাত পদার্থ 
ব্যাপকত্তর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে । উদাহরণ- 

স্বরূপ শশ্কের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ 

এবং সেই সঙ্গে গমের চারাগুলিকে খর্ব করিবার 

কাজে ইহার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। গমের চারাগুলিকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্য 

হইল, ঝড়-ঝাপ টার হাত হইতে চারাগুলিকে রক্ষা 

করা। 

সারের সহিত তেজক্রি্ আইসোটোপ ব্যবহার 

করিয়া চীরাগাছ কিভাবে সার গ্রহণ করে, কি 

ভাবে বড় হয় এবং কি ভাবে দেহের পুষ্টিসাধন করে, 

তাহা বোঝ সম্ভব হইয়াছে। 

গামারশ্মির বিকিরণ কীট-পতঙ্গের উপদ্রব দুর 
করিয়া মজুত খাছ্যের ক্ষতি হ্রাস করিতে পারে, 

মজুত আলুর অঙ্কুরোদগম বিলম্বিত করিতে পারে 

এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মাংস সংরক্ষণ করিতে 

পারে। 

পারমাণবিক ঘড়ি 

২৪-ঘণ্টার দিন ক্রমশঃ বড় হইতেছে। প্রতি 

শতকে তাহা এক শতাংশ করিয়া বাড়িয়া! যাইতেছে। 

লগুনের পশ্চিমে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত বৃটেনের 
স্তাশন্তাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী--বিশ্বের অন্যতম 

বিখ্যাত গবেষণা-কেন্্র--সম্প্রতি এই তথ্যটি প্রকাশ 

করিয়াছেন। 

প্রতিষ্ঠানটি এই সঙ্গে তাহাদের পারমাণবিক 

ঘড়ির সঠিক সময় দানের ক্ষমতার কথাও উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই ঘড়িটির উদ্ভাবক ডাঃ এল. 
এসেন ( একজন লিদিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ) 
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সম্প্রতি পোভিয়েট ইউনিম্বনের পোপত পুরস্কার 

লাভ করিয়াছেন। 

পারমাণবিক ঘড়িটি বিশ্বের গ্রথম সময় নির্দেশক 

যন্ত্র, যাহা পৃথিবীর আহ্িক আবর্তনের উপর 

নির্ভরশীল নয়। ইহা পরমাণুর পৌন:পুনিক 
স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা তিন শতকে 

এক সেকেও পর্যন্ত সঠিক সময় দানের ক্ষমতা! রাখে । 

কিন্তু ডাঃ এসেন এবং তাহার সহকমর্শগণ ষে আর 
একটি বুগ্ত্তর ঘড়ি নির্মাণে ব্যাপূত বহিয়াছেন 

তাহা ১,** বৎসরে এক সেকেখ্ডের বেশী সো বা 
ফাস্ট হইবে না--অবশ্ত যদি তাহার ততদিন পর্যন্ত 

কাজ করিম! যাইবার ক্ষমতা থাকে। 

পারমাণবিক ইঞ্ধন প্ল'টোনিয়াম 
সম্পর্কে গবেষণ! 

প্ুটোনিয়াম সম্পর্কে গবেষণ। চালাইবার উদ্দেশে 
আরগন ন্তাশন্তাল লেবরেটরীতে ৪৭ লক্ষ ডলার 

ব্যয়ে একটি গবেষণাগার নিমিত হইয়াছে । মাঞ্চিন 
পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পক্ষ হইতে শিকাগে। 

বিশ্ববিগ্ভালয় কতৃকি এই গবেষণাগারের কাঙ্জকর্ম 

পরিচালিত হইবে। 

প্লুটোনিয়াম খুবই তেজক্রিয়তা। ইহা এক- 

প্রকার বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক 

বিয়াকটরের সাহায্যে ইউরেনিয়াম হইতে ইহা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

আরগন ন্যাশন্তাল লেবরেটরীর ধাতুবিগ্ভা 
বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ফ্রাঙ্ক জি. ফুটে এ-সম্পর্কে 
বলিক়্াছেন--ত্রীভার রিগ্্যাক্টরের সাহাষ্যে শক্তি 

উৎপাদনের জন্য ইহাকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়। 

এ ধরণের রিয়্যাক্টরেই ইহা সর্বাধিক কাজে 

লাগে। রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়ামের মধ্যে পুরিয়া 

প্ুটোনিয়।ম স্থাপন কর! হয়। ইউরেনিয়ামের মধ্যেই 
প্ুটোনিয়াম তৈরী হইয়া থাকে। পুটোনিয়াম 
উৎপাদনের ব্যাপারে এই প্রক্রিগা কেবলমাত্র দ্বরং- 

ংরক্ষণম্ীলই নয়, ম্বয়ং-সম্প্রপারণশীলও বটে। 

বিবিধ ৪৩১ 

ইউবেনিয়ামের মধ্যে দে পরিমাণ প্রুটোলিয়াম তৈয়ার 
হইবে, তাহার তুলনায় তাপ উৎপাঁদনে খরচ হুইযে 
কম। 

তিনি বলেন, পারমাণবিক ইন্ধন ইউবেনিয়ামের 
জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া 
রিক্স)াকুটবের ইন্ধন উত্পাদনের উদ্দেশ্ত্ে প্ুটোনিয়াম 
সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা চাঁলানো যুক্তিসঙ্গত 
বলিগ়্াই মনে হয়। 

আবগন ম্যাঁশন্যাল লেবরেটবীর ডিরেক্টর নরম্যান 
হিলবেরী এই নূতন গবেষণাগার সম্পর্কে মন্তবা 
করিয়াছেন ষে, পরমীণু-শক্তিকে জনকল্যাণে 

প্রয়োগের ব্যাপারে প্রুটোনিয়াম ব্যবহারের ক্ষেত্র 

এই গবেষণার ফলে আরও প্রসারিত হইবে। 

ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে 
তৈল সন্ধানের চেষ্ট। 

ভূগর্ডে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়! পেট্রো- 
লিয়াম ও শক্তির নৃতন উৎসের সন্ধান কর! 

ষাইতে পারে-_নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 

পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসের নবম অধিবেশনে বিজ্ঞানীর! 

এই অভিমত প্রকাশ করেন। ভারত প্রভৃতি 
৪৮টি রাষ্ট্রের প্রায় পাঁচ হাজার বিজ্ঞানী ও 

ইঞ্জিনিয়ার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। 
কি উপায়ে আরও অল্প সময্নের মধ্যে নৃতন 

নৃততন তৈল ক্ষেত্রের সন্ধান এবং আরও সুষ্ঠুভাবে 
তৈল উৎপাদন করা যাইতে পারে--সেই সম্পর্কে 
ধগেসের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে আলোচনা 

হয়। | 
কংগ্রেসের সভাপতি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 

কোম্পানীর ই. ভি. মারফ্রি ভূগ্ে পারমাণবিক 

বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পর্কে বলেন যে, ইহার মধ্যে 

বহু চমকপ্রদ সম্ভাবনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। 
তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের 

বুরো অব মাইন্স্ ১৯৬ অথবা ১৯৬১ সালে 

বলোরেডোতে মৃত্তিকা ও বালির স্তর হইতে তৈল 
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উদ্ধাবের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে ভূগর্ভে পারমাণবিক 

বিশ্ফোরণ ঘটাইবার বিষয় স্থির করিয়াছে। ভূগর্ডের 

যে স্তরে তৈল সঞ্চিত রহিয়াছে, সেখানে বিস্ফোরণ 

ঘটাইলে যে গর্ত হইবে তাহ! তৈল দ্বারা পূর্ণ হওয়ার 
ফলে তৈল সংগ্রহ কঝা সহজ হইবে। 

কম খরচে পরমাণু-শক্তি হইতে উচ্চ তাপ 
উত্পাদন 

পরমাণুশক্তি হইতে তাপ-শক্তি উৎপাদনে 
গ্রচুর বায়ভারই বর্তমানে জনকল্যাণে পরমাণুশক্তি 
প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়! ধাড়াইগ্রাছে। 
যুক্তরা্ট্রের পারযাণবিক-শক্তি কমিশনের রিয়্যাকটুর 
নির্মাণ ও উন্নয়ন বিভাগের ইউলিদিস এম. 

স্টেইবলার জানাইয়াছেন যে, আমেরিকার ছুইটি 
প্রধান পারযাণধিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে 

বিজ্ঞানীর! ইহা দুর করিবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। 

পেনসিলভ্ানিয়ার শিপিং পোট-এর কার- 

থানাম্স এবং ওয়েস্ট ভাঙ্জিনিয়ার মরগান টাঁউনের 

কারখানায় পরমাণু হইতে উচ্চ তাপবিশিষ্ট বাম্প 

উৎপার্দনের যে চেষ্টা হইতেছে, স্টেইবলার এই 

প্রসঙ্গে তাহার অভিজ্ঞত! বর্ণনা করেন। 

তিনি বলেন, পরমাণুশক্তি হইতে উৎপন্ন 

তাপের মাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে স্বস্বাছু 

পানীয় জলে পরিণত করিবার উদ্দেস্তটে একটি 

কারখানা নির্মাণের কথা বিজ্ঞানীর! বিবেচন করিয়া 

দেখিতেছেন। এই ধরণের কারখানা নির্মাণের 

পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন দিদ্ধান্ত শীঘ্রই গৃহীত 

হইতে পারে। 

তবে এই উদ্দেশ্টে পারমাণবিক রিয়্যাকটু ৭টি 

যে কোথায় বসানো হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় 

নাই। স্টেইবলার এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, 
থে সকল রিয়্যাক্টরে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপ 
উৎপন্ন হইঘ্থা থাকে, কম খরচে ও কারিগরি দিক 
হইতে তাহীকে কিভাবে কাজে লাগানো যাইতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

পারে তাহ! প্রদর্শনের উদ্দেশেই এই পরীক্ষামূলক 

পঠিকল্পন। গ্রহণ করা হইয়াছে । 

ক্যান্সার গবেষণায় অগ্রগতি 

মক্কোর প্রাণী-বিদ্ভা ভবনের পরিচালক অধ্যাপক 

ইভান মাইস্কি দীর্ঘকাল যাবৎ ক্যান্দার-কোষের 
উৎপত্তি ও গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাগ্ন ব্যাপৃত 

আছেন। সম্প্রতি তিণি প্রমাণ করিয়াছেন ষে, 

ক্যান্সার-কোষের উৎপত্তি ও বিকাশের সহিত 

প্রাণীদেহের কেন্দ্রীয় ম্নামৃতত্ত্রের পরিবর্তন গুপির 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিদাছে। তাহার গবেষণায় 

প্রমাণিত হইয়াছে ষে, ম]ালিগ স্যাণ্ট টিউমার্গুলিতে 

ক্যান্সার-আ্যার্টিঞজ্জেন (আ্যান্টিবভি বা রক্তের 

রোগ-গ্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক উপাদান) 

সৃষ্টি হয়। এই আ্যার্টিজেন হইতে ক্যান্সার- 

প্রতিষেধক 1সরাম প্রস্তুত করিবার সম্ভাবন1 আছে 

বলিগ্ব। চিকিৎস'-বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন । 

ইতিমধ্যেই প্রাণী-বিদ্া| ভবনের গবেধক-কর্মীরা 
আযর্টিটিউমার ভাকৃপিন প্রস্তত করিয়াছেন। 

ম্যালিগন্থাণ্ট টিউমারে আক্রান্ত বিভিন্ন জন্ত- 
জানোয়ারের দেহে এই ভ্যাকৃনিন প্রয়োগ করিয়া 
পরীক্ষা চালানে। হইতেছে । 

ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগার ৫ঞজব-রাসায়নিক 

গবেষণ। ভবনের কয়েকজন বিজ্ঞানীর যুক্ত-গবেষণার 

ফলে থিও-তেফ নামে একটি নৃতন ওউধধ গ্রস্ত 

হইয়াছে। শ্তন্তসংশ্লিষ্ট গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ও ফুস্ফুসের কয়েক ধরণের ক্যান্সার নিরাময়ে 

এই গুধধটি বিশেষ কার্ধকরী বলিয়া জাম। 

গিয়াছে ।. 
এই থিও-তেফ ১০ হইতে ১৫ ষিলিগ্র্যাম 

মাত্বায় ইনজেকশন করিয়া পেশীর ভিতরে প্রয়োগ 

করা হয়। ইনজেকশন দিবার পর ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যেই উহ টিউমারের উপবে আক্রমণ চালায় এবং 
রোগাক্রান্ত স্থানটির সম্প্রনারণ ( মেটাস্টেসিস্) 
বন্ধ করিয়৷ দেস্ু। 
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দীর্ঘকালব্যা পী রক্ত সংরক্ষণ 

সম্প্রতি মস্কোয় সোৌভিয়েট বূক্ত-বিশেষজ্ঞদের 

এক সন্মেলন হইয়া গিয়্াছে। প্রাণীদেহের রক্ত 
সম্পর্কে নানা বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচন। হয়। 

সম্মেলনের আলোচ্য বি্ষিয়স্থচী হইতে জানা ধায় 

যে, মস্কোর রক-বিজ্ঞান ভবনের ( ইনগ্রিটুট অব 
হিম্যাটোলজি ) গবেষকগণ ১০০ দিন পর্যন্ত রক্ত 

সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। 

রোগীর দেহে বাহিরের রক্ত প্রবেশ করাইয়া 

দিবার জন্য সব হাসপাতালেই ুস্থ ব্যক্তির রক্ত 

সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ পর্যস্ত 

এই রক্ত সংরক্ষিত থাকে--তাহার পরে ক্রমশঃ 

তার গুণ নষ্ট হইয়া যঃইতে থাকে। কিন্ত 

সোভিযেট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ঘাবৎ 

৩৫ হইতে ৫০ দিন পর্যন্ত রক্ত-সংরক্ষণের নিখুত 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

বর্তমানে তাহারা অতি শিম্ন তাপমাত্রায় 

অর্থাৎ শূন্ত ভিগ্রি তাপাঙ্কের ১৯০ ডিগ্রি সেটি- 
গ্রেডের নীচে-শৈত্যাধারে রক্তের বোতলগুলি 

রাখিয়া দিয়! ১০ দিন প্ধস্ত রক্ত-মংরক্ষেণর ব্যবস্থা 
কৰিয়াছেন। 

রক্তপাত শুগ্য ও যন্ত্রণাহীন অক্রোপচার 

অস্ত্রোপচারের কালে যাহাতে রক্তপাত না হয় 
এবং রোগী যন্ত্রণাবোধ না করে, তাহার জন্য 

ইউক্রাইনের চিকিৎপা-বিজ্ঞানী সেমিয়ন শাম্রাইয়ে- 

ভবস্কি “বাইআযাকৃটিভ ইলেকৃট্রোড" সংযুক্ত অস্ত্রোপ- 

চারের ছুরি, কাচি, চিম্টা প্রভৃতি তৈয়ার 

করিয়াছেন। এই ইলেকৃট্রোডের সাহায্যে ছুরি, 

কাচি ইত্যাদির মধ্য দিয়া মৃদু টবছাতিক তরঙ্গ 

প্রবাহিত হয় এবং এই বিছ্যুৎ-ত্বরঙ্গ ক্ষতস্থানের 

রক্তকে তৎক্ষণাৎ জমাট বীধিতে লাহাষয করে-- 

যাহার ফলে আব রক্তক্ষরণ হইতে পারে ন। সেই 
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সঙ্গে অ।যুমুখগুলি মৃহু ।বছ্যৎ-স্পর্শে আচ্ছন্ন থাকিবার 

ফলে রোগীর যস্ত্রণাবোধও হয় না। 

টন্শিল অপারেশনের সময়ে অধিকাংশ শিশুর 

প্রচুর রক্তপাত হয় দেখিয়াই ডাক্তার শাম্রাইয়ে- 
ত.স্কি এইরূপ একটি যন্ত্র উত্তাবনের দিকে মনোনিবেশ 
করেন। পরে দেখা যায়, এই "বাইআযকটিত, 

ইলেক্ট্রোড” সর্ববিধ অকস্ক্োপচাবের ক্ষেতে বিশেধ- 
ভাবে কাধকনী। 

খণ্ডিত অন-গ্রত্যঙ্গের পুনর্বদ্ধি 

মক্কোর ইন্ষিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল 

বায়োলজির গব্ষকেক্সা বানর, কুকুর ও অগ্ঠান্ত 

কতকগুলি প্রাণীর উপরে পরীক্ষা! চালাইয়া এই সকল 

প্রাণীদেহের কয়েকটি প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বদ দিয়া 

বা ছোট করিয়া দিবার পর সে পকল প্রত্যঙ্গের 

পুনবৃদ্ধি ঘটাইবার কাজে সফল হইয্লাছেন। 
তাহারা কয়েকটি প্রার্পীর শ্বাভাধিক ল্লীহাফে 
কাটিয়া দশ ভাগের নয় ভাগ বাদ দিয়া শুধু এক 
দশমাংশ রাখিয়া দেন। এক বিশেষ ধরণের 

চিকিৎ্সাধীনে রাখিবার পর কয়েক সধাহের যধ্যেই 

এ খণ্ডিত প্লীহার পুনর্ান্ধ ঘটে এবং উহা 
স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। যকৃতের বেলায়ও 

অনুরূপ প্রঞ্রিয়। সফল হইয়াছে। | 

মানব-দেহের রো।গছুষ্ট অঙ্গ-প্রতাঙ্গ কাটিয়া বাদ 

দিবার পর সেই প্রত্যঙ্গের পুনবৃদ্ধি খটাইবার 

ব্যাপারে এই পরীক্ষার সাফল্যের বিশেষ গুরুত্ব 

রহ্য়াছে। 

প্রাণীদেহের দ্রুত পুষ্টিলাধনের ওধধ . 

লাটভিয়ার রাজধানী রিগার প্রারী-বিজঞান 
গবেষণ।-তবনের একদল বিআানী ফুবাঞ্জোলিভন 

নামে নৃতন একটি রোগ-নংকষণ-নিরোধক বধ 
প্রস্তুত বরিয়াছেন। এই ওব্ধ গরু, মহিষ, পৃ্বর 
প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর বোগ-সংকরমণ মিরোধের 
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ক্ষমতা বাড়াইয়৷ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
দেহেরও পুিসাধন করিয়া থাকে। 

এক কিলোগ্র্যাম খাছ্যের সঙ্গে ৩০ হইতে ৫5 

মিপিগ্র্যাম ফুরাজোঞ্জিউন মিশাইয়া শৃকরছানাদের 
থ।ওয়াইয়৷ দেখ। গিয়াছে যে, ইহার ফলে তাহাদের 

দেহের ওজন শতকরা ১* ভাগ বাড়িয়া যায়। 

তাছাড়। বাছুরের এক রকম দুরারোগ্া ব্যাধির 

প্রতিষেধক হিসাবে এই ও্ধধটি অত্যন্ত কার্ধকরী 

বলিয়া গ্রমাণিত হইয়াছে। 

যহ্মারোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি 

অতীতে যন্মরোগে আক্রান্ত রোগীদ্দিগকে 

লোবেকটোঁমি অথবা আরটিফিসিয়েল নিউমো- 

থোরাক্স দ্বার নিরাময় করা যাইত । সম্প্রতি চীন 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আযকাডেমীর ফুয়েই হাসপাতাল 

(পিকিও) একটি নৃতন পদ্ধতি আবিষার করিয়াছে, 
যাহার হ্বারা নলের সাহায্যে ট্রেপটোমাইসিন ও 

রিমিফন জাতীয় ওুঁষধ সরাসরি ফুস্ফুলের গহববে 
সঞ্চালিত করা যায়। এই নূতন পছ্ছতিতে 

চিকিৎসা চালাইয়া বিশেষ সস্তোষজনক ফল পাওয়া 
গিয়াছে। 

ট্র্টাকৌম। চক্ষুরোগ সংক্রান্ত গবেষণায় 
হফস 

বিখ্যাত বৃটিশ চক্ষু শল্য-চিকিৎসক সার ই়্ার্ট 
ডিউক এন্ডার সম্প্রতি এক বিবরণী মারফৎ 

জানাইয়াছেন যে, ট্র্যাকোমা চক্ষুরোগ সম্পর্কে ষে 
গব্ষেণ।-কার্ধ চলিয়াছে, তাহা আশাতিরিক্তভাবে 

সুফল প্রদর্শন করিয়াছে। 

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, গাখিয়ায় বৃটিশ 
গব্ষেণা কর্মীদল কাজ করিতেছেন। যে ভাইরাস 
ট্র্যাকোমার উৎপত্তির কারণ, তীহীরা সেই ভাইরাস 
স্বতন্ত্রভাবে অন্শীলন করিবার উপায় বাহির করিতে 
সক্ষম হুইয়াছেন। সার ষ্ট়ার্ট বলেন যে, বহু 
বস ধরিয়া দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা ইহার জন্ত 
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চেষ্টা করিয়৷ আপিতেছেন, কিন্তু এই বারই ইহা 
প্রথম সম্ভব হইয়াছে। লগুন ও লিভারপুলের 
ছুইটি স্বতন্ত্র পরীক্ষাগাবে ইহার ফলাফল পবীক্ষ 

করা হইয়াছে । 

বিশ্বের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ট্র্যাকোমা 
রোগাক্রান্ত এবং এই ট্রনাকোমা রোগ অঙ্কত্তের 

একট প্রধান কারণ। ভাইরাসকে পৃথক করিয়! 
মানুষের দেহে ম্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করা সম্ভব 

হওয়ায় আজ অন্বত্ব নিবারণ সম্পর্কে নূতন আশার 
সঞ্চার হইয়াছে । বানরের দেহে এই ভাইবাদ 
সেরূপ কার্ধকরী হয় নাঁ; কাঁজেই ন্বেচ্ছাকর্মী মানুষ 

লইয়া! এই বিরয়ে কাজ হইতেছে। 

নূতন নেত্র 

মাকিন স্থলবাহিনী ইনফ্রা-রেড বা অবলোহিত 

রশ্মির নেত্রের সাহায্যে অন্ধকারেও বনু মাইল দুরে 

অবস্থিত গরম চায়ের কাপ অথবা লক্ষ্যবস্তর দিকে 

ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্র দেখিয়া লইতে সক্ষম হইবে। 
স্থলবাহিনীর জনৈক বিজ্ঞানী বলেন, ইম্পাত 

কারখানাই হউক, বিমান বাঁ রকেটই হউক-যাহ! 

হইতে তাপ নির্গত হয়, এমন সকল বস্তই আমরা 
বহু দূর হইতে দেখিতে পাইব। চলমান যে কোন 
বন্তই ইনফ্রারেড “চোখের” সামনে ধর! পড়িবে। 
টেলিভিসন যন্ত্রের ঠায় ষে কোন বস্তরই প্রতিচ্ছবি 

আমর] এখন তুলিয়া নিতে পারিব। 

রোগ-চিকিৎসায় প্রথম পারমাণবিক 
রিয়্যাক্টর 

যুক্তবাষ্ট্রের সৈনিকদের চিকিৎম! কেন্দ্র ওয়াণ্টার 

বীড হাসপাতালে এই প্রথম পারমাণবিক 

রিফ়্যাক্টরের সাহাষ্যে জীবতত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞান 

সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা হইতেছে । এই সলিউশন 
টাইপ রিয্বযাক্টরটি এখানে এই গ্রীপ্মকালেই স্থাপিত 
হইবে। ইহাতে ৫**০* ওয়াট তাপ উৎপন্ন হইবার 

কথা। প্রধানতঃ জীবস্ত প্রাণীর উপর পারমাণবিক 
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তেজক্ষিঘার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্টেই 
এই ৪৫* টনের যন্ত্রট এখানে স্থাপন করা হইতেছে। 

এই যন্ত্রে গামারশ্মি, নিউটন এবং তেজক্কিয় 

আইসোটোপ উৎপাদন করা হইবে। জীব-বিজ্ঞানের 
বহু ব্যাপক ক্ষেত্রে আইসোটোপ প্রয়েগ করিয়। 

জীবন-ক্রিয়! সম্পর্কে বহু তথ্যানসন্ধান করা 

ষাইবে। 

এই রিয়্যাকৃরের ইন্ধন হইবে ইউরেনিয়াম 

সালফেট সলিউশন। এই সলিউশনে প্রচুর 
»পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আছে। ইউরেনিক্জাম 
পরমাণুর বিভাঙ্জনের ফলে উৎপন্ন ন্উট্রন ও 

গামারশ্মিকে জীবতত্ব সম্পর্কে গবেষণা ও রোগ 

চিকিৎসায় লাগানো হইবে। জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে 

গবেষণার উদ্দেশ্যে এই রিয়্যাকটরে তেজন্রিয় 
আলোক নিক্ষেপের ছুই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা 

থাকিবে । রিয়্যাকৃটরের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত 

নিউইন কণার সম্মুথে বড় বড় জিন্ষি রাখিবার 
ব্যবস্থা থার্কবে। ইহার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 

নলে কোন জিনিষ রাখিয়া তেজক্ষিয় করা যাইবে। 

এই রিয়্যাক্টর শ্বয়ংসম্পর্ণ হইবে বলিয়! বিজ্ঞানীরা 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষতিকর কোন 

কিছুই ইহাঁতে থাকিবে না। 

মূকের বাকশক্তি লাভ 

মিঃ আর ভি. টেইট নামক বৃটেনের জনৈক 
দস্ত-চিকিৎসক এরূপ একটি যাস্তিক কৌশল উদ্ভাবন 
করিয়াছেন, ধাহার সাহাষ্যে ল্যারিংস্ গ্রন্থি কাটিয়া 

বাদ দেওয়ার ফলে বাকশক্তিহীন লোকেরা আবার 
পরিষ্কারভাবে কথ। বলিতে ও স্বাভাবিক জীবন- 

যাপন করিতে পারিবে বলিয়া আঁশ। কর! যাইতেছে। 
মিঃ টেইট বলেন যে, কথাগুলির মধ্যে একটু ধাশ্তরিক 

ধ্বনি থাকিবে সত্য, কিন্ত তাহা বুঝিতে কোন 
অন্বিধা হইবে ন|। 

বুটিশ ভেপ্টাল জানণলে যঙ্নটির বণনা দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার নাম ওর়যাল ভাইব্রেটর।. ইহার 
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ছুইটি প্রধান অংশ আছে। এক অংশ একটি 

কৃত্রিম প্লেটের সহিত আটুকাইয়। মুখের মধ্যে 
রাখিতে হয় এবং অপর অংশটি থাকে পকেটে । 

দ্বিতীয় অংশটি একটি সাধারণ শরণ সহায়ক 

যস্ত্রের আযমপ্রিফায়ার অপেক্ষা বড় নয়। এই 
ংশের মধ্যে ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র ব্যাটারী থাকে এবং ছুইটি 

সরু তারের সাহায্যে মুখের মধ্যস্থিত কত্রিম প্লেটটির 

সহিত পকেটের ব্যাটারিগুপির ঘোগসাধন করিয়া 

তার ছুইটি ঠোটের কোণ দিয়া বাহির করা 

হয়। মুক ব্যক্তি পকেটের মধ্যে একটি বোতাম 
টিপিলেই মুখের মধ্যস্থিত একটি পাত্ল! ধাতব পর্দা 

কাপিতে থাকে এবং তাহা হইতে একপ্রকার শব 

উৎপন্ন হয়। ইহার পর স্বাভাবিকভাবে কথা 

বলিবার চেষ্টা করিলেই পর্দার কম্পন বোধগম্য 
শবে রূপাস্তরিত হয়। 

যন্ত্রটি প্রথমে ব্যবহার করিবার মময় মুক ব্যক্তি 

যদি কোন শব-বিশেষজ্ঞের সাহাধ্য গ্রহণ করেন, 

তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি 
পরিষ্কার শব উচ্চারণ করিতে পারিবেন। একটু 

ধৈর্য সহকারে চেষ্টা চালাইয়া গেলে এই যান্ত্রিক 

কৌশলের সাহায্যে মুক ব্যক্তিরা অনর্গল কথা 
বলিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। 

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বাত4 
প্রেরণের পরিকল্পনা 

আমেরিকার জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ- 

সংস্থা একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, যুজরাষ্টের 
এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্ধস্ত কত্রিম উপগ্রহের 

সাহায্যে বেতার-বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের উদ্দেশে 

বর্তমান বৎসরের শেষে কিংবা ১৯৬০ সালের প্রথম 

দিকে একটি উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণের পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে। ১*০ ফুট ব্যাসের গোঁলাকতি 
উপগ্রহের গায়ে বেতার-তরঙগসমূহ ধাকা খাইয়। 

অন্ত প্রান্তে পিয়া পৌছিবে। : ইহ! তৃপৃষ্ঠ হইতে 
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১৭০ মাইল উধ্বে থাকিয়া পৃথিবী পরিক্রমা 
কৰিবে। 

এই পরিবল্পন! অন্দারে যুক্তবাপ্ট্ের এক প্রান্ত, 

যেমন--পুর্বোপকৃলস্থিত প্উঙ্গাপির কোন কের 

হইতে যে বেতার-বার্ত। উপগ্রহের দিকে প্রেরণ 
করা হইবে তাহ উহার গাঞ্ে লাগিয়৷ ঠিকরাইয়া 
পড়িবে এবং পশ্চিমোপকৃলস্থিত ক্যালিফো বিয়ার 
গোল্ডষ্টোন বেতার কেন্দ্র তাহ ধরিতে পারিবে। 

প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার দশ মিনিটের অন্ত 

এইভাবে বেতার-বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব 

হইবে। 

ইহাতে একটি মান ক্ষুত্র আকারের বেতার- 

বার্তা প্রেরক যন্ত্র বাতীত অন্য কোন যন্ত্রপাতি 

থাকিবে না। মহাশুন্তে ইহার অবস্থিতি এই যন্ত্রে 
সাহাষেেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপগ্রহের 

সাহাষ্যে বেতার-বার্ত। প্রতিফলিত করা ব্যতীত 

অন্ত কোন কান্ধ বা তথ্য সংগ্রহ হইবে ন|। 

থর-ডেন্টা জাতীয় রকেটের সাহায্যে ইহা 

মহাশুন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে। থর-ডে্ট। অনেকটা 

থর-এবল জাতীয় তিন-পর্যায়ী রকেট । থর-ভেণ্টার 

তিন্টি পর্যায়ে আগুন ধরিবার ব্যাপারে থর- 

এবলের তুলনায় সময়ের তারতম্য হইয়৷ থাকে। 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই উপগ্রহের বহিরাবরণ 

বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের উপযোগী হইবে। 

খর-ভেপ্টার তিনটি পর্যায়ের প্রথম পরায় 

থাকিবে থরজাতীয় মঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে ভ্যানগ।র্ড জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র 
বা রকেট । ইহাই রকেটকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিই পথে 
পরিচালিত করিবে। তৃতীয় পর্যায়ে থাকিবে 

নৃতন উদ্ভাবিত থর-ডেপ্টা নামে ক্ষেপণাস্ত্র বা 
রূকেট। 

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে 

মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্মিক-রে মহীশৃন্তের ষে 
শর্তিকেন্জ হইতে কিছছুুরত হইতেছে, ব্তমান 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ] 

বৎসরের মঝামাবি সময় হইতে ১৯৬* সালের 

মধ্যে মা্চিন বিজ্ঞানীর! তাহার উন সন্ধানের চেষ্ট! 

করিবেন। তাহার] বেলুনের সাহাষে। এই বিষয়ে 
বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয় 
আখ। করিতেছেন। 

যুক্তরাষ্ট্রের হ্তাভাল রিসার্চ আও দি ন্যাশান্তাল 

সা/য়ম্স ফাউগডেশন নামে একটি সংস্থা এই রশ্শি 

সম্পর্কে আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্তে কয়েক শত 

পাউণ্ড ওজনের ফটোগ্রাফিক উপকরণসহ দুইটি 

বৃহত্তম বেলুন মহাশুন্ে প্রেরণ করবার বিষয় স্থির 
করিয়াছেন। 

উল্লিখিত সংহার জনৈক কর্মচারী এই সম্পর্কে 
বপিয়াছেন যে, বেলুনের মধ্যে যে সকল প্লেট রাখ! 
হইবে, মহাজাগতিক রশ্মি তাহ] ভেদ করিয়! যাইবে 

এবং ৫সথানে যে বিশেষ ধরণের ফিল্স রাখা হইবে 

তাহাতে রশ্মিকণাসমূহের ছাপ পড়িবে। এই 
সকল আলোকচিত্র পধালোচন1 করিয়া রশ্মিকণ। যে 

শর্তিকেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার উৎস 

এবং প্রক্কতির নিয়ম সম্পর্কে বহু নূতন তথ্যের সন্ধ(ন 

পাওয়া যাইবে। (বেলুন ছুইটি প্রশাস্ত মহানাগরের 

কোন স্থান হইতে ছাড়া হইবে। ইহার] মহাশৃন্তের 

১২০০০০ ফুট উচ্চে ২৪ ঘণ্টা অথবা তাহার অধিক 

কাল অবস্থান করিবে। 

ম।নুষের গ্রহান্তর যাক্র। 

সোভিয়ে১ট রাশিয়ার গ্রহান্তর-ত্রমণ বিষয়ক 

বিশেষজ্ঞ এল. আই. সিদোভ বলেন, নিকটতম্ব 

ভবিষ্তেই চন্দ্রলোকে পৌছান সম্ভব হইবে। তত্ব- 
গতভাবে স্মন্তাটির সমাধান হইস্বা গেলেও কার্ধ- 

ক্ষেত্রে এখনও অগ্রনূর হয় নাই। তবে এটুকু 
নিঃসংশয়ে বলিতে পার! যায় ষে, আমাদের মধ্যে 

অনেকেই মানবের প্রথম গ্রহান্তরে যাত্রা দেখিতে 

পাইবেন। 

তিনি আরও বলেন যে, সোভিয়েটের কৃত্রিম 
উপগ্রহ শুন্তলোক সম্পর্কে বু তথ্য দংগ্রহ করিম়্াছে । 
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মহাঙ্গাগতিক রশ্মি সম্পর্কেও আমরা অনেক কিছু 

জানিতে পারিয়াছি। রকেট-বিজ্ঞান আঙ্গ এমন 
উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, রকেটকে ইচ্ছামত 

অন্ত গ্রহে পৌছাইয়! দেওয়। সম্ভব । 

মঙ্গলগ্রহে মানুষের অিযান 

ভাঃ বার্মার ফন ক্রাউন মাকিন যুকরাষ্ট্রের 

সেনা বিভাগের ক্ষেপণাস্ত্র সংস্থার বর্তমান অধ্যক্ষ । 

তিনি জার্মেনীর প্রাক্তন রকেট-বিশেষজ্ঞ । তিনি 

প্রতিনিধি পরিষদের মহাকাশ কমিটির নিট মানুষের 

মঙ্গলগ্রহে যাত্তার ব্যবস্থার বিষয় বাধ্য! করেন। 

তিনি বলেন যে, তিনটি পর্যায়ে মানুষ মঙ্গলগ্রহে 

অভিষান করিবে। প্রথমে তাহার! পৃথিবী গদক্ষিণ- 

কারী একটি অস্তরীক্ষ খাটিতে রকেটষোগে গমন 

করিবে। তাহার পর অস্তরীক্ষ ঘাটি হইতে যাত্রীর! 

মহাকাশ যানে আরোহণ করিবে এবং উহা 

তাহাদিগকে মঙ্গলগ্রহের চতুিকে কক্ষপথে লইয়া 

যাইবে। তাহাদের পরিক্রম। ২৬০ দিন স্থায়ী হইবে। 

অতঃপর যাঁএীর। একটি বিমানে চড়িয়া ধীরে ধীরে 

মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করিবে। বিমানটিতে রাস্তাঘাট 

নির্মাণের যন্ত্রপাতি থাকিবে। 

ডাঃ ব্রাউন বলেন ধে, বিপরীতভাবে প্রত্য।- 

ব্র্তনের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি মঙ্গলগ্রহে ফেলিয়! 

দিয়া ওজন হাস কর হইবে। শুধু আকাশষান 

চালকদিগকে জীবিতাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার 

উপযোগী সর্বাপেক্ষ। কম ওজন উহাতে থাকিবে। 

উহার থাস্ঠ, বাছু এবং জালানী নিঃশেষিত হইয়া! 
শুধু যাত্রী ও খালি কেবিন পড়িয়! থাকিবে। 

এই রকমের মঙ্জলগ্রহ অভিযান কবে পর্যস্ত 
সম্ভব হইবে, ভাঃ ব্রাউন দে বিষয়ে কোন আভান 
দেন নাই। 

পৃথিবী ও সৌরমগুলের স্বষ্টি-রহন্ত সন্ধানে 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ রচনার উপযুক্ত স্থান 
নির্বাচনের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভ্তাশন্তাল নার়ে্স 
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ফাউগ্ডেশন কলম্ছিয়। বিশ্ববিদ্তালয়কে ৩* হাজার 

ডলার দিয়াছেন। এই ধরণের বিরাট বৈজ্ঞানিক 
পৰিকল্পনা ইতিপূর্বে কখনও গৃহীত হয় নাই। ইহাকে 
সর্বাপেক্ষা ছুঃলাহদিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা! পিয়া 

অভিহিত করা যাইতে পারে। প্যালিসেড স্এই্ 

(নিউইয়র্ক) কলছিয়া বিশ্বপ্দ্যালয়ের অস্তভূজ 
লেমণ্ট ভূবিক্য। বিষয়ক মানমন্দিরের বিশিষ্ট 

তূবিজ্ানী ও অধ্যাপক ডাং জন এফ. নাফের 

তত্বাবধানে স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরি- 

চালিত হইবে। 

ডাঃ নাফে এই সম্পর্কে বলেন যে, সমূদ্রের 
তলদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বহু মাইল নিয়ে এই গর্ত 

খনন করা হইবে। সমুদ্রের তলদেশের মৃত্তিকার স্তর 
অগভীর বলিয়াই এখানে গর্ত খননের পরিকল্পনা 
করা ছইয়াছে। বিজ্ঞানীদের ধারণ| ইহার ফলে, 
পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের স্যতি-রহশ্য উদঘাটনের 
পক্ষে বিশেষ তাৎ্পর্পূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া 

যাইবে। যুগে্লাভিয়ার বিজ্ঞানী মোহোরোভি- 
পিকের মতে, পৃথিবীর শ্যরের কয়েকটির পর আর 

ক্রমের নির্দেশ পাওয়া যায় না, জাম ভঙ্জ 

হইয়াছে। এই স্তরের সন্ধানও এ চেষ্টার ফলে 
পাওয়া যাইবে বঙগিয়া বিজ্ঞানীরা অন্থমান 

করিতেছেন। 

গর্তথননের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জগত 

চারিটি জাহাজ সমুদ্রের নানা স্থানে আঙ্গসন্ধান 

কার্ধে ব্যাপৃত রহিয়্াছে। 

পৃথিবীর জনসংখ্যা 

রাষ্রগুঞঙ্জ কতৃক প্রকাশিত বিবরণে প্রকাশ, 

পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্য! হইতেছে ২৪ 

কোটি। তন্মধ্যে অধেকেরও বে চারটি দেখে 

রৃহিয়াছে--প্রন্গাতন্ত্রী চীন *%৪ কোটি, ভারতবর্ষ 

৪* কোটি, সোতিয়েট ইউনিয়ন ২* কোটি, মাঁফিন 

রা ১% কোটি। | 

এই বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের পর হযে জাপান, 
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ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, ব্রেজিল) বৃটেন ও পশ্চিম 

জার্ষেনী--প্রত্যেকের জনসংখ্যা ৫ কোটির বেশী। 

২*** সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যখর 

শতকরা ৬* ভাগ সম্ভবতঃ এশিদ্াতেই থাকিবে। 

প্রতি বৎসর পৃথিবীর জননংখয| ৪॥ কোটি হারে 

বাড়ি যাইতেছে-স্প্রতি মিনিটে ৮৫টি সন্তান 

ভূমিষ্ঠ হইতেছে। 

রাষ্্রপুঞ্জের বিবরণে আরও প্রকাশ, অবিবাহি- 

তের তুলনাম বিবাছিতেরাই দীর্ঘামু হয়। নরওয়েতে 

মান্ষের গড়পড়ত। আযুক্ধাল সর্বাপেক্ষা বেশী-_ 

নারীদের ৭৫ বৎনর এবং পুরুষের ৭১ বৎ্দর। 

ভারতে গড়পড়তা আমু সর্বাপেক্ষা কম--পুরষ ও 

নারী উভয়েরই ৩২ বত্মর মাত্র । 

ক্যাঙজারু ইদুর 

পূর্ব-কাজাকস্তানের জাইদান মরুভূমি অঞ্চলে 

এক সময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি এক ধরণের ইছুর দেখিতে 

পাওয়৷ যাইত। জারবোক়। নামে এই ইছুরগুলি 

অসাধারণ লম্ষনপটু--৮ হইতে ১ গজ দুরত্ব 

ইহারা এক এক লাফে পার হইতে পারে। সেই 

জন্প চলিত কথায় ইহাদের বল] হয় ক্যাঙ্ার 

ইছুর। গত ৪*-৫* বৎসরের মধ্যে এই জার- 

বোয়ার সংখ্যা খুব কমিয়৷ গিয়াছে এবং বর্তমানে 

ইহারা প্রায় নিশ্চিহ হইয়! যাইতে বমিয়াছে। 
সম্প্রতি এই অঞ্চলে একটি জীবন্ত ক্যাঙ্গারু 

ইছুরকে ধরা সম্ভব হইয়াছে । মোভিয়েট প্রানী- 

বিজ্ঞানীরা ইহাকে একটি অতি মুল্যবান সংগ্রহ 
বলিয়া মনে করিতেছেন। 

গ্লোবি মরুভূমির পশ্চিমাংশ হইতে সিন্কিয়াং- 

শারান্ম হইয়া পূর্ব-কাজ্জাকন্তানের ইব্তিশ নদীর 
কাছাকাছি পর্যস্ত এলাকা জুড়িয়া এই জারবোয়ার 

বসবাস ছিল। এখন শুধু ইহাদের জাইসান 

ভান ও বিজ্ঞান [১২শবর্ষ,৭ম সংখ্যা 

অঞ্চলে কদাচিৎ কখনও দেখা যায়। ইহাদের 

পিছনের ছুই পা ও লেজ খুব বড় ও শক্তিশালী । 

উহাঁরই সাহায্যে ইহারা লম্বা লাফ দিদ্লা থাকে। 

ইহারা অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের প্রাণী । সমঘ্ত দিন 

আত্মগোপন করিঘ্লা থাকে এবং শুধু রাত্রিকালে 

আহারের সন্ধানে বাহির হয়। কয়েক প্রকার মকু- 

উদ্ভিদের খিকড় ও পোকামাকড় খাইয়া ইহার! 
প্রাণধারণ করে। 

দশ হাজার বসরের পুরাতল মমি 

সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমান্তে 
এক পর্বতগুহায় কয়েকটি মমি পাওয়! গিয়াছে। 

এগুলি ১* হাজার ব্পরের পুরাতন বলিয়া দাবী 

করা হইতেছে । মেক্সিকোর জাতীর নৃতত্ব সংস্থার 
ডিরেক্টর ডাঃ ইউনেকিও ভাঁকানম হর্টাভো মমিগুলি 

সতাই অতদিনের পুরাতন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সোনোরা ষ্রেট 

মিউজিয়ামের ডিরেক্টর যে আবিষ্াঁরের কথা ঘোষণ। 

করিয়াছেন, সে সন্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের জন্য 

মেক্সিকোর জাতীয় নৃতত্ব সংস্থা উত্তর মেক্সিকোয় 

একটি অভিষাত্রীদল প্রেরণ করিবেন । 

সোনৌরা ষ্টেট মিউজিয়ামের ডিরেক্টর -সেনর 

ফেভেরিকে। পেস্কুয়েরিয়া বলিয়াছেন--যে মমিগুলি 

পাওয়! গিয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ পিম ইত্ডিয়ান 
উপজাতির পুরোহিত অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী 

কর্মচারীদের কেহ হইতে পারে--কারণ উহাদের 

পোষাক পরিচ্ছদ খুব ভাল। জনৈক ইঞ্জিনীক্গার 

অকস্মাৎ জাকোয়া পর্বতের একটি গুহার মধ্যে 

মমিগুলি দেখিতে পান। অশ্বের সাহাষ্য ব্যতীত 
আর কোন যানে এ স্থলে যাওয়! যায় না। 

ডাঃ ডাকানম হুর্টাডে! বলেন, দশ হাজার বৎসর 
তো অনেক দিন। পিমা ইত্ডিম্ানদের উৎপত্তিই 
অতদিনের নহে। 

সম্পাদক- শ্রীগ্গোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
হদেবেশ্রনীথ বিশ্বাস কড় ক ২৯৪1১, আচার্য প্রফুল্চন্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

| ৩৭৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাত। হইতে প্রকাশক কতৃক মুক্রিত 



রাম ৬ 
দ্বাদশ বর্ষ অগাষ্ট, ১৯৫০ 

বিজ্ঞান 

৮০ ২ শ্পাস্দি্ ১০ পিসি 

বেতার ও বিশ্বব্রহ্গাণ্ড* 
প্রীশান্তিময় বন্তু 

রাত্রির আকাশের দিকে তাকালে মনে ম্বত:ই 
বিশ্বময় জাগে । অতি প্রাচীনকাল থেকেই মান্য 
আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর শে(ভ1 নিবীক্ষণ 

করেছে এবং তার কল্পনীপ্রবণ মন এই আলোঁক- 

বিন্ুকে ঘিরে কতই না কাহিনী রচনা করেছে! 

নিখিল চরাঁচরের এই অপূর্ব দৃষ্ঠ নিরীক্ষণের ফলেই 
মানুষ ক্রমশং জ্যোতিবিজ্ঞানের সষ্টি করে। 

প্রকৃতপক্ষে ১৬০৭ খুষ্টার্ষে গ্যালিলিওই জ্যোতি- 

বিজ্ঞানের প্রথম সোপান রচনা করেন । ১২ ইঞ্চি 

একটি কাঁচের লেন্সের সাহাযো তিনি মানুষের 

দৃষ্টি সুদূর প্রপারী করতে সক্ষম হন। এই দুরবীক্ষণ 
যস্্রের সাহাযষ্যেই বৃহস্পতির চাদ ও শনির বলয় 

মানুষের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। কিন্ত সেকালে জ্ঞানের 
প্রসার হতো! খুবই মন্থর গতিতে। সে জন্যে জ্যৌতি- 
বিজ্ঞানের মূলহ্থত্র রচনায় আরও প্রায় ছুশো বছর 

অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কালক্র:ম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 

প্রভৃত উন্নতি সাধিত হলো এবং বর্তমানে প্যালোমার 

মানমন্দিরের ২০০" ইঞ্চি প্রতিফলন দৃরবীক্ষণ যন্ব 
এবং উন্নততর বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে বিশ্বের 

খুঁটিনাটি কত রহস্য উদবাটিত হলো, যাতে মনে 

হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষের দৃষ্টি বুঝি পূর্ণর্ূপ 
পরিগ্রহ করেছে! 

আলোক-তরঙ্গের সাহাষ্যে যে কোনও বস্ত 

আমাদের দৃষ্টিতে ধর] দেয়। দূরের কোন বস্ত 
থেকে আলোক-তরঙ্গ উদ্ভুত বা প্রতিফলিত হয়ে 
বাযুমগ্ডুল ভেদ করে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে 
আমাদের চোখে আলোড়নের স্থত্টি করে। বিজ্ঞানীরা 

দেখলেন__-তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি 

একই তড়িৎ্-চুশ্বক বর্ণালীর গোঠীভুক্ত। এই 
বর্ণালীর এক দিকে গামা রশ্মি ও অপর দিকে 

আছে বেতার-তরঙ্গ এবং প্রত্যেকটি বিভিন্ন রশ্মির 

বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-টর্ঘয রয়েছে। বিজ্ঞানীর] 
দেখলেন_-ন্্র্য বা তারকা থেকে সব রকমের তরঙ্গ 

উদ্ভৃত হতে পারে। বিশ্বের সঠিক রূপ উদঘাটনের 
জন্যে সব রকম অতড়িৎ্চুগ্বক-তরঙ্গের প্রয়োজন। 

কিন্তু এই তরঙ্গের আগমনে প্রধান বাধ হচ্ছে 

পৃথিবীর বাযুমণ্ডল ও আগপন-বলয়। বামুমগ্ুলের 

অণু ও পরমাণু কর্তৃক শোষণের ফলে কেবলমাত্র 

৪১৫১০-৫ সে. মি. থেকে ৭২১৫১০-৫ সে.মি, 

দৈর্ঘ্য দৃশ্য তরঙ্গগুলি বাঁযুমণ্ডল ভেদ করতে সক্ষম 



হয়। আবার "২৫ সে. মি. থেকে 

মিটারের বেতারতরঙ্গ বাযুমণ্ডল ভেদ করে যায়, 

কিন্ত ২* মিটার উপরের বেতার-তরঙ্গ আঁমন-বলয় 

থেকে প্রতিফলিত হয়। এত দিন দৃশ্য তরঙ্গের 
সাহাযোই জ্যোতিবিজ্ঞানের চর্চ। হচ্ছিল, কিন্ত 
বিজ্ঞানীর! দেখলেন ধে, বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে 

হয়তো] বিশ্বের এক নতুন রূপ উদঘাটিত হওয়! 

সম্ভব । বিশেষতঃ বেতার-তরঙ্গ বছুলাংশেই মেঘ 

ও বৃষ্টির বাধা! অতিক্রম করে যায়। সে জন্যে 

আকাখের প্রায় সব অবস্থাতেই বেতার-তরঙ্গের 

সাহায্ো জ্যোতিবিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ সম্ভব। 

১৯৩২ সালে বজ্র-বিছ্যৎ নিয়ে কাজ্জ করবার 

সময় কার্প ইয়ানস্কি এক অভিনব ঘটনার সম্মুখীন 

২৬,০৪০ 

০.০ ০.১ ১.০ ১০ ৯০০ 

গামা রশ্মি 

শান ও বিজ্ঞান 

৯০০০ 

আলউ্রাভাওয়েলেউ 

[ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ) 

বিশ্বমহাযুক্ক বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রথম 

অন্তরায় হয়েছিল, দে কথা সত্য। কিন্ত একটু চিন্তা 

করলে, বিশ্বযুদ্ধ আশীর্বাদ, না অভিশাপ-_এ প্রশ্নের 

মীমাংসা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের 

প্রয়োজনে বেতার পদ্ধতির প্রভৃত উন্নতি সাধিত 

হয় এবং তার ফলেই যুদ্ধের অবপানে বিজ্ঞানীরা 
উন্নততর বেতার পদ্ধতির সাহায্যে বেতার- 

জ্যোতিধিজ্ঞানের ধাবাবাহিক অন্থসন্ধীন কাঁধ 

চালাতে সক্ষম হন। 

বিশ্বের নতুন রূপ উদ্ঘাটন করবার জন্যে, 

বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেন বেতাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্দের পরিবর্তে এতে আছে 

এবিয়াল ও গ্রাহকযন্ত্র এবং চোখ বা ফটো গ্রাফিক 

সি চিএ 

১৯০ সে.স্ি ৯০,০০০ ১৫ ১১ 

ইনফ বেতার-তরঙ্গ _৯ 
পেড 

চে ৩ হিরন 

দৃশ্য তর 

ভড়িত-চুষ্বক বর্ণালী 

হন। তিনি দেখলেন যে, তার বেতার গ্রাহক 

যন্ত্রের 'এরিয়াল' যখন ছাঁয়াপথের সম্মুখীন হয় তখন 
ল[উড ম্পীকারে আওয়াজ বধিত হয়। এই আওয়াঙ্জ 

শুনলে মনে হয়, সেই স্থদুরের ছায়াপথ যেন 

আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। ইয়ানক্ষির এই 

আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ধারাবাহিকভাবে কোনও 

কান্ত সরু হয় নি। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধই 

বেতার-জ্যোিবিজ্ঞানের উপর সাময়িকভাবে এক 

হ্বনিক। টেনে দেয়। 

কিন্ত এই বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে শক্র 
বেতার অন্থশস্থিতি সত্বেও রেডার যন্ত্রের সাহাষ্যে 

বিমানের এক বেতার-সক্কেত গৃহীত হয়। বিজ্ঞানীর! 
এই সঙ্কেতের সে সৃরধকলক্কের যোগস্থত্র প্রতিপাদন 

কবেন। 

প্লেটের পরিবর্তে লেখন্যস্ত্র ব লাউড স্পীকাঁর। এই 

বেতার-দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের এক নতুন 
রূপ উদঘাটিত হলো । 

বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম সুর্য থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের 

বেতার-তরঙ্গ গ্রহণে সক্ষম হন। সেন্টিমিটার দর্ধ্যর 

বেতার-তরঙ্গে স্ধের রূপ দৃশ্য তরঙ্গে গৃহীত 

প্রতিচ্ছবিরই অন্থরূপ। ২০ সে. মি. দৈর্ঘ্যের 

বেতার-তরঙ্গে সুর্য সমান ওঁজ্জন্য হারিয়ে ফেলে 

এবং বলয়ের আঁকার ধারণ করে। মিটার ধের্ঘ্ের 
বেতার-তরঙ্গ সথধ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন 

করলো । দেখা গেল, পূর্ণগ্রাসের সময় মিটার 
তরঙ্গের সঙ্কেতমান সমান থাকে। স্ৃতরাং 

বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মিটার 
তরঙ্গ হূর্ধের ছটামণ্ডল বা করোনা থেকে উদ্ভুত 
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হয়। তাছাড়া সূর্ধকলঙ্ক এবং শ্র্ধপ্রভ। বা 

'ফ্রেয়ার” উদ্ভবকালে মিটার তরঙ্গ-সঙ্কেত ১০৩ থেকে 

১০৬ গুণ বধিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা 

বলা যেতে পারেসআমাদের বরাত ভাঙল যে, আলো 

কখনও এই পরিমাণে বর্ধিত হয় না; তাহলে 

আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। এই সময়েই 

সর্ব থেকে তড়িকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর 

বাযুমণ্ডলে অরোরা বর্ণবিস্তাসের সৃষ্টি করে। 

এরপর বিজ্ঞানীরা নিকটবতাঁ তারক। এবং স্থ্ষ 

থেকে অন্তান্ত উজ্জল তারকার দিকে মনোনিবেশ 
করেন। কিন্তু এই সব তারকা থেকে তারা 

কোনও বেতার-সক্কেত গ্রহণে সক্ষম হন নি) 

অথচ আকাশের কয়েকটি অন্ুজ্জল স্থান থেকে 

এরিয়াল 

বেতার ও বিশ্বত্রক্গাণ্ড ৪8৪3 

বাতিরেকে দৃশঠ-তরঙ্গে ক্যাপিওপিয়ার নীহারিকা 
আবিষ্কার হয়তো সম্ভব হতো না। ক্যামিওপিয়। 

ব্যতীত সিগ.নাস, ক্র্যাব, পাপ্াস গ্রভৃতি অসংখ্য 

বেতার-তারকার সন্ধানও পাওয়া গেল। প্যালোমার 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরীর পর মানুষের ধারণা হয়েছিল 
যে, আকাঁশের তারকার গণনা সঠিক মানে 

পৌচেছে। কিন্তু এই অসংখ্য বেতার-তারকা 
এতদিন প্যালোমারের সন্ধানী চোধ এড়য়ে থাকবার 

পর সম্প্রতি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধর] দিল। 

বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানের সুরু হয়েছিল ইয়ানস্কির 
আবিফারে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, দৃশ্-তরঙ্গে 

ছায়াপথের অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন্দ্র থেকেই সবচেয়ে 

বেশী বেতার-তরঙ্গ উদ্ভুত হয়। ছায়াপথের অসংখ্য 

লেখন ধন্ত্র 

বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র 

বেভার-সঙ্কেত গৃহীত হলো। এই স্থানগুপিই 

বেতার-তারকা নামে পরিচিত। বেতার-জ্যোতি- 

বিজ্ঞানের আবি্ষার না হলে এই বেতাঁর-তারকা- 

গুলি চিরকাঁল আমাদের অগোঁচরেই থেকে যেত। 

ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলের বেতাঁর-তারকাই সবচেয়ে 

উজ্জ্ল। বিজ্ঞানীরা এক উপবৃত্তাকাঁর স্থানের মধ্যে 

এই বেতীর-তারকার অবস্থান নিধণরণ করেন। 

এই স্থান নিধারণ এত নিখুত হলো যে, পরে 

প্যালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টার 
পর এই অবস্থানেই এক নীহারিকার আবিষ্কার 

সম্ভব হয়। ব্রালী-বিশ্লেষণের সাহাষ্যে বিজ্ঞানীরা 

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই নীহারিকার 

গ্যাপীয় কণিকাগুলি উচ্চ গতিবেগে বিচরণ করে 

এবং এই গত্িশক্তিকই কিয়দংশ বেতার তরঙ্গে 

পরিবতিত হয়। বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানের সাহায্য 

তারকা থেকে এই বেতার তরঙ্গ উদ্ভুত হয় কিনা, 

তা আঙও আবিষ্কৃত হয় নি। ১৯৪৪ খুষ্টাবে 

পদীর্থ-বিজ্ঞানী ভ্যান ডি হাল্স্ট লিডেন মানমন্দিরে 

বন্তৃতাঁয় বলেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন 
ঘূর্ণন বিপরীতমুখী হয়ে ২১ সে. মি. তরঙ্গ উদ্ভূত 
হতে পারে। ছায়াপথের গলিতে অনেক হাইড্রোজেন 
পরমাণু কোটি কোটি বছর ধরে অবস্থান করছে এবং 

এ অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর এক একটির ঘূর্ণন 

বিপরীতমুখী হয়ে ২১ মে. মি. বেতার-তরঙ্গের উদ্ভব 

হওয়া সম্ভব। ১৯৫১ সালে হার্তাড বিশ্ববিষ্ভালয়ে 

এবং পিডেন মানমন্দিরে ছায়াপথ থেকে ২১ নে, মি. 

বেতার-তরঙ্গ গৃহীত হলো। ২১ সে. মি. তরঙ্গের 

সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ছায়াপথের বিভিন্ন স্থানের 

গতিবেগ নিধারণ করতে সক্ষম হলেন এবং সঙ্গে 

সঙ্গে ছায়াঁপথের আকারের একটা ধারণাও প্রদান 
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করেন। আমাদের ছায়াপথ ব্যতীত নিকটবর্তা 
অন্যাগ্ত নীহারিকা থেকে৪ বেতার-সস্কেত গৃহীত 

হয়েছে। আযাণ্ডোমিডা নীহারিকার আকার এবং 
আবর্তন নিধ্ণারণ এই বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানের 

ছারাই সম্ভব হয়েছে। 

সম্প্রতি বিভিন্ন নক্ষত্র ব্যতীত বৃহস্পতি, শুক্র 
ও শনিগ্রহ থেকে বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করাও 

সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতি থেকে গৃহীত বেতার- 

তরঙ্গের উ্থান-পতন এর আবনের সঙ্গে সংঙ্গি। 

বৃহস্পতির বামুমগুলে এক লোঠিতাংখ বথকাল 

থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে । এই বেতার তরঙ্গের 

সঙ্কেত-্মান লোধিতাংশের পুর্ব বা পশ্চিমে অবস্থানের 

2 সপ পাতি 

শান ও বিজ্ঞান 
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এক আয়ন-ন্তস্ত স্টি করে। এই আয়ন-স্তস্ত থেকে 
ব্তোর-তরঙ্গ গ্রতিকলিত করা সভব। উক্কাপাত 

রাত্রেই হয় বলে এতদ্দিন লোকের ধারণা ছিল। 

বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞান প্রমাণ করলো, উন্কাপাত 

রাত্রি ছাড়া দিনেও হয়ে থাকে । প্রকৃতপক্ষে 

কয়েকটি বড বড় উক্কাপাতের বেতার-প্রতিচ্ছবি 

দিনের বেদাতেই গৃহীত হয়েছে । আবার উক্কাগুলি 

আমাদের সৌরমগুলের অস্তভুক্তি কি না--৫স বিষয়ে 
অনেক মতডেদ ছিল। কিন্তু বেতার-জে)াতি- 

বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সুষ্ঠ মীমাংসা করতে সক্ষম 

হয়। প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে উক্কার 

গতিবেগ, দিক ও উৎপত্তিস্থল শির্ণয় করা সম্ভব 
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ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বিপরীতমুখী হয়ে ২১ পে. মি. তরে উদ্ভব 

উপর নির্ভরশীল। এছাড়া বৃহস্পতি থেকে উদ্ভুত 

বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে তিন খাপে এসে পৌছায়। 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রথম ধাপটি সোজা 

পৃথিবীতে আসে, দ্বিতীয়টি বৃহস্পতির উপরিভাগ 

থেকে ও তৃতীয়টি বৃহস্পতির তড়িৎ-বলয় থেকে 

প্রতিফলিত হয়ে আসে। 

বিভিন্ন তারকা থেকে উদ্ভৃত বেতার-তরকঙ্গ গ্রহণ 
কর! ছাড়া পৃথিবী থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ 

করে উদ্ক। এবং বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ থেকে তা প্রতি- 

ফলিত করে অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ 

করা হয়েছে। উক্কাপিগুগুলি পৃথিবীর বাযুমগ্ডলে 

প্রবেশ করে সম্পূর্ণবূপে ভস্মীভূত হয় এবং গতিপথে 

হয় এবং সে স্তরে বর্তমান বিজ্ঞানীদের অভিমত 

হলো এই যে, উদ্কাপিগুগ্ুলি ধূমকেতু থেকেই 
উদ্ভত। চন্দ্র থেকে বেভার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে 
চন্দ্রের উপরিভাগ এবং পৃথিবীর আঁয়ন-বলয় সন্বন্ধেও 

অনেক অজ্ঞাত তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। 

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি 

পৃথিবীর বিতিন্ন স্থানে বিজ্ঞানীরা উন্নততর 

প্রণালীতে অদম্য উৎসাহে বেতার-জ্যোতিবিজ্ঞানের 

চর্চা করে চলেছেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রথম 

ঘোঁপান রচিত হয়েছিল গ্যালিলিও-র দুরবীক্ষণ 
যন্ত্রের আবিষ্কারে। আজ বেতার-দুরবীক্ষণ যস্ত্রে 
সাহায্যে সেই প্রচেষ্টারই পরিণতি ঘটলে! । 



কোকো ও চকোলেট 
শ্ীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

চকোলেটের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে 

ছেলেদের পরিচয় ঘনিষ্গ। কারণ, চকোলেটের দ্বাদ 

অপূর্ব। বয়ন বাঁড়লে চকোলেট খেতে অনেকেরই 
লজ্জা হয় বটে) কিন্তু লজ্জা যতট] লৌকিক ততটা 
আন্তরিক নয়। কারণ কোকো পান করতে কারও 

বাধে না। তাছাড়া চকোলেটের নানারকম মিষ্টি 

দ্রব্য, যেমন--আইপক্রীম, সিরাপ, কেক প্রভৃতির 
আবর্ধণ তো আছেই; অধিকন্ত বিশ্বার্দ ওযুধকে 
সুম্বাছু করবার জন্যে প্রয়োজন হয় চকোলেটের 

স্গন্ধ। 

একপ্রকার গাছের বীজকে পোড়াবার পর 

গাজিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর শুকিয়ে নিয়ে 

কোকো ও চকোলেট প্রস্তুত কর! হয়। এই গাছের 

নাম হচ্ছে খিওত্রোমা ক্যাকাও। 

ক্যাকাঁও গাছের আদি উৎপত্তি স্থল হচ্ছে 

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন এবং অরনিকো নদীর 

তীরবতী বনাঞ্চল। রেড, ইত্ডিয়ানেরা ক্যাকাঁও 
বীজ গুঁড়া করে জল মিশিয়ে নিত। তারপর এ 

ভিজ! গুড়া শুকিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে তারা একপ্রকার 

পানীয় প্রস্তুত করতো! । এই পানীয় তাদের বড় 

প্রিয় ছিল। চকোলেট শবটি দক্ষিণ আমেরিকার 

আদিম অধিবাপী আযজটেক ম্প্রদায়ের চকোলেট্ল্ 

শব থেকে উদ়্ৃত। 

প্রায় সাড়ে চার শ' বছর পুরে কলম্বান তার 

চতুর্থবাঁর সমুদ্র্যাত্রার শেষে ক্য।কাঁও বীর্জ ইউরোপে 
নিয়ে আসেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টান্ষে আধুনিক উত্ভিদ- 
বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা সুইডিস্ বিজ্ঞানী কার্ল ফন লিন্ে 

লিনিয়ান এই গাছের নাম দেন থিওক্রোমা 

ক্যাকাও--এর অর্থ হচ্ছে দেবতাদের খাগ্ভ। নাম 

থেকে বুঝা যাঁয়, বিজ্ঞানীর মন এই গাছকে কিনূপ 
প্রীতির চোখে দেখতো । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোকো পান করা 
থুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

কোকো বীজ গুড়া করবার পদ্ধতি কিছুটা] উন্নত 

হয়েছিল বটে, তবে কোকে। পানের নিয়মটা1 কিন্ত 

রেড ইত্ডয়ীনদের মতই ছিল, অবশ্য কোকোতে 

পরে চিনি যোগ করবার রীতি প্রচলিত হয়। 

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থইজারল্যাগুবাপী পিটাণ দুধ 

মিশিয়ে চকোলেট প্রস্তত-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। 

উদ্ভিদবিদ্দের মতে, থিওত্রোমা ক্যাকাও 

জাতীয্ন গাছ প্রায্স বিশ রকমের হয়। তার মধ্যে 

থিওক্রে'মা ক্যাকাওই সর্ধপ্রধান। তিন শেণীর 

থখিওক্রোম] ক্যাকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

১। ক্রিয়োলা-ক্রিয়োলা৷ বীজের ভিতরটা 

প্রথমে সাদা বা ফিকে গোলাপী থাকে; গাজিয়ে 

শুকিয়ে নেবার পর কালো হয়। দক্ষিণ আমেরিকার 

ভেনিজুয়েলা অরনিকে। নদীর তীরে এবং এশিয়ার 

সিংহলে এ-জাতীয় গাছ উৎপন্ন হয়। 

২। ফরেষ্টারো_এর বীজের ভিতরটা প্রথমে 

গঢ গোলাপী রঙের হয় এবং গাঁজিয়ে নেবার পর 

মিশমিশে কালো দেখায়। এই গাছের চাষ খুব 

সহজ বলে দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। ব্রেঞিল, 

ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকা এর বিস্তর 

চাষ হয়। 

৩। টিশিটারি৪--ক্রিয়োল] এবং ফবে্টারো-- 
এই উভয়ের মিলিত রূপ হচ্ছে টিনিটারিও। 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুণ্ধ এবং মধ্য আমেরিকায় 

এর বিশেষ চাষ হয়। গত অর্ধ শতাববীতে ক্যাকাও 

গাছের চাষ বধিত হয়েছে প্রায় দশ গুণ। 
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দশ বছরে একটি ক্যাকাও গাছ প্রায় বিশ 

থেকে তিরিশ ফুট লন্বা হয়ে থাকে। কিন্তু 

ফল পাড়বার সুবিধার জন্যে গাছগুলিকে মাধারণততঃ 

ছ/টাই করে ছোট করে রাধা হয়। ক্যাকাঁও 

গাছের পাতা বেশ বড় এবং পাতার উপরটা গাও 

সবুজ ও ভালট| লাল। গাছের মুল কাণ্ডে এবং 

পুরনো শাখায় গোছায় গোছাম্ ফুল ও ফল হয়_- 

সাধা:ণতঃ গাছে নতুন ডালে কচি পাতার কাছে 

ফুল ও ফল ধরতে দেখ| ঘায়। ক্যাকাঁও গাছে ফল- 

গুপি কাণ্ডে ও শাখায় এমনভাবে লেগে থাকে, 

মনে হয় যেন বাইরে থেকে কেউ এগুপি গাছের 

সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে । একটি ক্যাকা৪ গাছে কয়েক 

হাজার ফুল ফুটলেগ পরিণত ফলের সংখ্যা খুবই 
কম। ফল পাকতে সাড়েচার মাস সমগ্র লাগে। 

একটি ফলের ওজন আধ ঘেরের মত এবং লম্বায় 

লাত থেকে দশ ইবি।। একটি ফলে তিরিশ-চলিশটির 

মত বীজ পাওয়া যায়। ভিন বছর পরেই ক্যাকাও 

গাছে ফল ধরুতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বছর 

ধরে ফল ধরা অক্ষুন্ন থাকে। ক্যাকাঁও গাছে 

বছরে ছুবার করে ফল হয়। 

ক্যাকাও গাছ উষ্ণ জলীয় অঞ্চলে জন্নায়। 

এঙ্গন্তে পৃথিবীতে এর বিস্তার বি্মিব রেখার উত্তরে 

ও দক্ষিণে ২০০ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবন্ধ। বাঁধিক 

বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বা খতুর সামান্য পপিবঙনে 

এর উৎপাদনের কোন তারতম্য দেখা যায় না। 

কোন কোন গাছের, বিশেষ করে কলা গ!ছের 

ছায়া ক্াকাও গাছের পক্ষে বিশ্ষে উপকারী । 

তবে ছায়] খুব ঘন না হলেই ভাল। ভারতবর্ষে, 

বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবনে ক্যাকাও গাছের 
চাষ সম্ভব বলে মনে হয়। আন্দামান দীপপুঞ্জেও 

ক্যাকাও গাছ উৎপাদনের জন্তে পরীক্ষা চালানো 

যেতে পারে। 

ক্যাকাও গাছে ও ফলে অনেক রকম রোগ 

ধরে। পশ্চিম আফ্রিকায় বছরে প্রায় দেড় কোটি 

গাছ ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়। রুগ্ন গাছ 

শ্তান ও বিজ্ঞান [১২শবর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

কেটে পুড়িয়ে ফেলে আবার নতুন করে আবাদ 
করা হম। পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ 

আমেরিকায় একপ্রকার ছত্রাক রোগের ভয়াবহ 

প্রাছুর্ভাব দেখ। ষার। বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণে 

ক্যাকাও ফলেরও বিশেষ ক্ষত হয়। ডি.ডি.টি 

জাতীয় কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগে এই ধরণের 

রোগ অনেকটা হাস পেয়েছে। 

ক/কাও ফল কেটে বীজ বের করে নেওয়া 

হম। তখন কিন্তু বীজগ্ুলি খুবই তিক্ত থাকে। 

দু-এক দিনের মধ্যেই বীজগুলি গেঁজে যায়। 

কোকো এবং চকোলেট ঠতরীর পক্ষে গেদে-যাওয়া 

বিশেষ গুররুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রক্রিমায় গাজানো 

যেতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়, গাঞজানোর 

সময় বীজগ্ুলির তাপমাত্রা যেন ৪৫" ডিগ্রি সেটি- 

গ্রেঃডর কাছাকাছি থাকে। 

গেঁজে-যাওয়া বীজ তারপর শুষ্ক করা হয়। 

কয়েক দিন রৌদ্রে রেখেও বাজ শুকানো যায়। বৃষ্টি 
থেকে বীজ সরিয়ে রাখ। দরকার । বুঠিতে উডিজলে 

বীজে ছাতা পড়ে এবং ছুগন্ধ হ্য়। দুর্গন্ধযুক্ত 

বীজ কোকে। অথব| চকোলেটের পক্ষে অনুপযুক্ত 

হয়ে পড়ে । অতএব কৃত্রিম উপাঁবে সন্ধিত বীজ 

শুষ্ক করা অনেক কাঁল ধরেই বিভিন্ন দেশে চালু 

রয়েছে। 

ত।রপর ক্যাকাঁও বীজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম 

ইউরোপ, ভারত প্রভৃতি দেশে জাহাজে করে 

পাঠানো হয়। ক্]াকাও বীজগুলিকে পরিষ্কার 

করে পুড়িয়ে নেবার জন্যে বড় বড় রোষ্টিং মিল 

ব্যবহৃত হয়। রোলারের মাঝে বীজগুলিকে যখন 

পিই করা হয় তখন শুক্নে! খোসাগুলি সহজেই 

আল্গা হয়ে বীজ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং 

খোসায় ঢাক ক্যাকাও-বীজপত্র তখন বেরিয়ে 

আসে। ক্যাকাও-বীজপত্রকে বলা হয় নিব। 

বীজপত্রকে এখন বিভিন্ন গ্র্যানিট পাথর বা 

ইস্পাতের রোলারের মধ্যেন্চুর্ণ করা হয়। বীজে যে 
স্নেহজাতীয় পদার্থ থকে তা চূর্ণ করবার সময় ঘর্ষণে 
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গলে গিয়ে বেরিয়ে আলে এবং বাকী অংশ 

কোকো পাউভারে পরিণত হয়। গলিত শেহ- 

জাতীয় পদার্থ ও পাউডার ঘন কালে। তরল 

পদার্থের আকারে থাকে। গলিত স্েহজাতীয় 

পদ্ার্থকে বলা হয় ক]াকাও মাখন । 

কালো চকে।লেট তৈরী করতে হলে উপরিউক্ত 

তরল পদার্থকে আরও ভালভাবে চার দিন চার রাত 

ধরে পিষে নেওয়া হয়। তারপর চিনি মিশিয়ে 

এ তরল চকোলেট ছাচে ঢেলে ধীরে ধীরে 

গরম করে রকমারি কালো চকোলেট তৈরী হয়। 

দুধ-মিশিত চকোলেট তৈরীর কায়দা একটু 

আলাদা । দুধ ও চিনি মিশিয়ে গরম করে 

অনেকটা ক্ষীরের মত খন করে নেওয়া হয়। তরল 

চকোলেট এ ছুধ চিনির সঙ্গে মিশানো হয়। 

তারপর এই তরল চকোলেট ছাঁচে ঢেলে গরম করে 

শুকিয়ে নিছ্ধে তৈরী করা হয় বিভিন্ন আকারের দুধ- 

মিঅিত চকোলেট । ছুধ-মিশ্রিত চকোলেট তৈরীতে 

সামান্য স্পিরিটও ব্যবহৃত হয়। 

এক সের চকোঁলেটে প্রায় ৪৪৮০ ক্যালোরি 
থাছপ্রাণ থাকে-ছু-ডজন ডিমে যে পরিমাণ শক্তি 

পাঁয়৷ যায়, প্রায় তার সমান। দুধ-মিশিত 

চকোলেটের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে শর্করা, এক তৃতীয়াংশ 

মেহজাতীয় পদার্থ এবং অল্প পরিমাণে থিওব্রোমিন 

রয়েছে। ফলে চা পানে যেমন শরীরের অবসাদ দুর 

হয়, তেমনি চকোলেট সেবনে ক্লান্ত দ্রেহমন আবার 

কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরক্ষেত্রে সৈনিকদের পকেটে 

প্রায়ই চকোলেট থাকতো) কারণ আকারের তুলনায় 
পুরি এতে অনেক বেশী। যারা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে 
আরোহণ করতে যান, দিগস্তবিস্তুত মরুপ্রান্তর 

এবং হছুত্তর মেরুঅঞ্চল যাদের আহ্বান জানায়, 

তাদের স্বল্প লটবহরেও কিন্তু চকোলেটের স্থান 

কায়েম থাকে । 

ক্যাকাও বীজ থেকে কেবল যে কোকো ও 

চকোলেটই তৈরী হয়, তানয়। ক্যাকাও বীজে 

কোকো ও চকোলেট ৪9৫ 

ক্যাকাও মাথন, শর্করা, পলিফিনল, প্রোটিন, 

থিওব্রোমিন এবং কেফিন থাকে । 

ক্যাকাও মাথন সাধারণতঃ যর্দিও শক্ত থাকে, 

তবু আমাদের রক্তের তাপমাআয় তা গলেষায়। 

এজন্যে ডাক্তারদের কাছে ক্যাকাও মাখনের আদর 

আছে। তাছাড়া মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাকাও 

মাখন গলে গিয়ে এক বিশেষ সুখান্ুভৃতির স্থস্টি 

করে। ক্যাকাঁও মাখনে অল্প পরিমাণ ম্মেহজাতীয় 

আাসিভ এবং আয়োডিন আছে। কোন কোন 

চর্নরোগে বিশুদ্ধ মেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োঞ্জন_- 

তখন চিকিত্পকেরা ক্যাকাও মাখনের বিধান 

দিয়ে থাকেন। প্রলাধন সামগ্রী প্রস্ততেও ক্যাকাও 

মাথনের প্রয়োগ আছে। 

শর্করার অংশ হচ্ছে ক্যাকাও বীজপত্রের 

শতকরা ১৫ ভাগ। এতে সেলুলোজ,। পেন, 

পেন্টোজ, মেখিল পেপ্টোজ প্রভৃতি শররার সন্ধান 

পাঁওয়। গেছে । 

বীজপত্রে শতকরা ৮ ভাগ হচ্ছে পলিফিনল 

এবং প্রোটিন। গাঁজাবার সময় এদের মধ্যে 

বিশেষ রাদায়নিক পরিবর্তন ঘটে। গাঞ্জাবার 

পূর্বে সাতটি আযামিনো আমিভ দেখ| যায়, গেঁজে 

যাবার পর এই সংখ্যা বেড়ে আঠারোটিতে দ্রাড়ায়। 
ক্যাকাঁও বীজপত্রের প্রধান আযনকালফজেড 

হচ্ছে থিওক্রোমিন। ক্যাকাও বীক্পত্রে থিও- 

ব্রেমিনের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগ। 

থিওরোমিন ওষুধ হিসেবে ব্যবন্ৃত হয়। 

ক্যাকাও বীজপত্রে কেফিনের অংশ হচ্ছে 

থিওব্রোমিনের এক দশমাংশ। ওষুধ হিসেবে 

কেফিনের বিস্তর প্রয়োগ আছে। শরীরের 

অবসাদ দূর করতে এর ক্ষমতা আশ্র্ধ। 

কোকে] ও চকোলেট তৈরীর কারখানাগুলি 
কিন্ত ক্যাকাও উৎপাদনকারী দেশগুলিতে অবস্থিত 

নয়। ক্যাকাও বীজ পাওয়া যায় আফ্রিকার হ্বর্ণ 

উপকূন, ভ্রিনিদাদ) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেঞ্গিল, 

ইকুয়েভোর, ভেনিজুয়েলা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া 
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এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুপ্ধে। আর সে বীজ 

থেকে কোকো ও চকোলেট তৈরী হয় ক্যানাঁডা, 

মাকিন যুরাষ্ট, পশ্চিম ইউরোপ, অষ্টেলিয়া এবং 

ভারতবর্ষে । 

কোকো ও চকোলেট উৎপাদনে মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। 

পৃখিবীর মোট উত্পাদনের শতকর! ৪০ ভাগ 

কোকো ও চকোলেট উৎপন্ন হয় মাকিন যুক্তবাষ্টরে। 

কোকো ও চকোলেট তৈরীর জন্যে গলন্দাজ 

€ স্থইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের থাতি আচে। 
এককালে ওলন্দাজদের কবলে ছিল ইন্দোনেশিয়ার 

স্বীপপুগ্ত । আজ পরাধীনতার বন্ধন হিন্ন হয়েছে 

বটে, কিন্ত ব্যবপায়ের যোগহ্ত্র অটুট রয়েছে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাহাজে করে ক্যাকাও 
বীজ আপে রটারডা'ম। ওলন্দাজ ফ্যাটগীতে 

সে বীঙ্গ রূপান্তরিত হয় কোকো ও চকোলেটে। 

ক ২, ২২ তং. সি, 
চি - তং ২৯ 
২০০ উজ ১১ ১ 

আত রর পথিক 8৩101 4০ পিন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

ঘানা রাজ্য সম্প্রতি ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত 

হয়েছে-ক্যাডবারীর বিখ্যাত চকোলেটের জন্যে 

অতি প্রয়োজনীয় ক্যাকাঁও বীজ আজও যোগান 

দিচ্ছে ঘানা রাদ্য। 

উপরের আলোচনা থেকে বুঝ। যাবে যে, কোকো 

ও চকোলেট উৎপাদনে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির 

সঙ্গে উন্নত দেশপমূহের পারম্পরিক সহযোগিতা 

রয়েছে। তাছাড়া কোকো বা চকোলেট শুধু 

শিশুদের মুখরোচকই নয়, এর খাগ্মূল্যও যথেষ্ট। 
আমাদের দেশে-শুধু আমাদের দেশে কেন, অনেক 

দেখে জনসাধারণের কাছে চকোল্টের নাম আজও 

কানে পৌছায় নি, পৌছুলেও চকোলেট তাদের 

কাছে রাজার খাচ্য হিসেবে ধরা-ছোয়ার বাইরে রয়ে 

গেছে। তবে আশা করা যায়সসে দিনের দেরী 

নেই যখন চকোলেটের আদ্াদন কোন সংকীর্ণ জন- 

সংখ্যার মপ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। 

০ “4০ | এর... ০৯ শপম০- হি. টিউিউউউসসিউ |] 

তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস কমিশনের তরুণ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীগারগণ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে 
কাম্ধেতে তৈল সন্ধানের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কান্ত করিয়াছেন। কাম্ধেতে ঠতল লাভের নিশ্চিত 
সম্ভাবনা আছে। ১নং কৃপে ১৬৭৭ মিটার ড্রিল করিবার পর তৈল-স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
তাহার পরে আরও ড্রিল করিবার পরে ১৬৭২ মিটারে উচ্চ চাপে তৈল-স্তর ও স্বাভাবিক গ্যাসের 
সন্ধান পাঁওয়! গিয়াছে । এই স্তর মোটামুটি ব্যাপক বলিয়া জানা গিয়াছে । বাঁদিকে ও ভান- 
দিকের ছবিতে থাক্রয়ে কান্ধে তৈল পুফরিণী ও কাঞ্চেতে দ্বিতীয় কপ খননের দৃশ্ঠ দেখা যাইতেছে । 



বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
শ্রীরামগোপাল চট্োপাধ্যায় 

একট জাতির জীবন-ইতিহীপ-তাহীর উত্থান- 

পতন আলোচন। করিলে দেখা যায়, তাহ মুষ্টিমেয় 

ব্যক্তিগত জীবনীর সমষ্টি মাত্র। বাংলা সাহিত্যের 

ইতিহান ধাহাদের জীবনীর অনেকখানি অধধকার 

করিয়া! আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। বাজা 

রামমোহন আমাদের জাতীয় জীন বিকাশের 

প্রথম সাড়া আনিয়াছিলেন। তাহাতে কতক 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের মধ্যে স্বাদদে'শকতা উদ্ভুত 

হইয়াছিল। তিনি শিক্ষিতের মধো কথা কহিবার 

ডন্য বাংল ভাষার ব্যবহার এবং বাংলায় সামঘ্িক 

পত্র প্রচার করেন। তাহার পরবতীকালে বর্গবাশী 

ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া এতদূর মোহ গ্রস্ত 
হইয়াহিলেন যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্য স্যপ্তী যে 
সম্ভব, তাহা কল্পনাও করেন নাই। এই সময় 

বি্ভানাগর মহাঁশম্ন ব্যাকরণপম্মত বাংলা ভাষার 

প্র্লন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহ ব্যাকরণের 

গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন ন' তাহাকে প্রাণ- 

বন্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার সাহিতহ্যরস তরন্গ 
তুপিয়া প্রবাহিত হইল। তাহার ভ:ষার বাক্য- 
সমন্বয়, শব্দ-বিন্তাম এক অভূতপূর্ব স্থষ্টি। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের স্বদেশী ভাষ। গ্রীতি আমাদের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করে। “বঙ্গদর্শনের প্রথন স্চনায় 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, €পখা পড়ার কথা দূরে থাক 
এখন নব্য সম্প্রনায়ের মধ্যে কোন কাই বাংলায় 

হয় না।....""যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে 
কথোপকথনও ইংরাঁজীতেই হয়, কথনও ষোল আনা, 

কখনও বার আনা ইংরাজী । কথোপকথন যাহাই 

হউক, পত্র লেখা কখনও বাংলায় হয় না। আমর! 
কখনও দেখি নাই, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাঙ্গীর 
কিছু জানেন, সেখানে বাংলায় পত্র লেখা হইয়াছে ।' 

শিক্ষিতের এইরূপ প্রতিকূল মানসিক অবস্থা- 

কালে বঙ্ষিমচন্দ্রের একাগ্র সাহিত্য তপস্যা সফল 

হইল। তাহার রচনায় লোকশিক্ষার গ্রচেষ্টা অন্ততম 

লক্ষ্য ছিল। "যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়। 
দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মহল সাধন করিতে 

পারিবেন, তবে অবগ্ঠ লিখিবেন।, 

টিগ(ল, হাক্স্লি প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী পাশ্চাত্য 

বৈজ্জানিকদের ব্চনার অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিজ্ঞান রহস্ত্ে” 

নয়টি প্রবন্ধ আছে, আ'মশ্চর্ধ সৌরোৎ্পাত, আকাশে 
কত তাঁরা আছে? ধূলা, গগন পর্যটন, চঞ্চল জগৎ, 

কতকাল মনুষ্য? টবনিক, পরিমাণ-রহম্যা ও 

চক্দ্রলোক। বল! বাহুল্য ভাষার লালিত্যে, ভাবের 

বিকাশে, পরিভাষা গঠনে প্রব্ধগুলি অপুর্ব হৃষ্টি 
বলিয়া পবিগণিত হইয়াছে । 

বন্ষিমচন্দ্রের ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা 
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'ধূলা' সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন-_“আমরা যাহা 
যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুভ 

জন্য ধূল! ছাড়া নহে। যত বানুগিরি করি না 

কেন, কিছুতেই ধুলা হইতে শিশ্কৃতি নাই। যে 
বাযু অত্যন্ত পরিষ্কার তাহাঁও ধুলায় পূর্ণ। সচরাচর 

ছায়া মধ্যে কোন রন্ধ, নিপতিত বৌদ্রে দেখিতে 
পাই, যে-বাধু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও 

ধূল। চিকচিক করিতেছে।' 

“গগন পর্যটনে; আকাশের গাঢ় নীলিমার প্রণঙ্গে 

বলিলেন--'আমরা যে আকাশকে উজ্জ্বল দেখি, 

তাহার কারণ বাষু। সকলেই জানেন হ্্্যালোক 

সপ্তবর্ণময় | স্কটিকের দ্বার! বর্ণগুলি পৃথক করা ষায়। 

স্বর্ণের সংমিশ্রণে হুর্যযালোক। বায়ু জড় পদার্ঘ। 

কিন্ত বাযু আলোকের পথ রোধ করে না। বাষু 
হূর্ধ্যালৌকের অন্যান্ত বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্, ৮ম সংখ্যা 

নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধবর্ণ বাযু হইতে প্রতিহত 

হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক 

রেখা আমদের চক্ষৃতে প্রবেশ বরায়। আকাশ 

উজ্দ্রল লীলিমাবিশিষ্ট দেখি? 
“চঞ্চল জগতে” তিনি আলোকতত্বের ব্যাখ্যা 

করিলেন। “ইথর নামক বিশ্বব্ণাপী আকাশয় 

তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবং আন্দৌলনই 

আঁলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের 

সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। 

মেই প্রকার ভাগীম তরঙ্গের সহিত ত্বগিক্দিয়ের 

সংস্পর্শে তাপ অনুভব করি । এই নকল আন্দোলন 

ক্রিয়া মন্নুয়ের অগোচর-উহ1 তাপরূপেই এবং 

আলোকবূপেই আমরা ইন্দ্রি্ কতৃক গ্রহণ করিতে 

পারি |." প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক পৃথক। 

তরঙ্গেরই বা বর্ণ বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, 

কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা 

কেবল তরঙ্গ বেগের তারতম্য |” 
বায়ু সম্বন্ধে লিখিলেন__“ইহাঁতে অগ্রজান ভিন্ন 

আর একটি বায়বীয় পদার্থও আছে, তাহার নাম 

যবক্ষারজান। অমর ও যবক্ষারজান সাধারণ বাযুতে 

রাপায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে, মিশ্রিত মাত্র 1, 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রোটোপ্লাজম্কে জৈবনিক বলিলেন। 

জলজান, অস্জান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজাঁন 

এই চাঁরিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে । সেই 

সংযোগের ফলে জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই 

জৈবনিকে গঠিত) জীব ভিন্ন আর বিছুতেই 

জৈবনিক নাই। 
জৈবশিক আদিম প্রাণবস্ত। তাহা বুঝাইতে 

বহ্ধিমচন্দ্র বলিলেন-_“যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাথীকে 
বাওয়াইতেছ, দে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই 

সামগ্রী, তুমিও সেই সামথী। যেকুস্থম স্রাণ মাত্র 
লইয়া, লোক মোহিনী হন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, 
সন্দরীও যাহা কুন্ধমও তাই। কীটও যাহা, 

সম্রাটও তাই। যে হংসপুচ্ছ লেখনীতে আমি 

লিখিতেছি সেও যাহা! আমিও তাই। সকলই 
জৈবনিক ।, 
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বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'মামাদের এই চঞ্চল স্ুখ- 

দুখবহুল, বহু স্সেহা'পদ্দ জীবন কেবল ৫্বনিকের 

ক্রিয়া, রালায়নিক সংযোগ সমবেত জড়পদারের 

ফল। ট্জবনিক অশ্রজান, জলজান, আঙ্গারজান 

এবং যবক্ষারজানের বাপায়নিক সমঠি। অতএব 

এই চারিটি ভৌতিক পদাথই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় 
সর্বকর্তা। 

বঞ্িমচন্দ্র জড় পদার্থ উদ্ভুত জৈবনিক আদিম 

মৌলিক পদার্থ মনে করিয়া যাহ! ইঙ্গিত করিয়া- 

হিলেন, বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে তাহা শুনিতেছি। 

পরমাণুর ভিতর জ্যাতিঃকণার সপ্রি'বশ। পরমাণুর 

মৌরজগতে কয়েকটি প্রোটন সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া 

সমসংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহ কক্ষপথে আবতিত। যে 

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই প্রকার-- 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। 

অঞ্সিঙ্গেনের সব পর্মাণুই এক প্রকার, হাই- 

ডোজেনের পরমাণু এক প্রকার, কিন্ত হাইড্রজেনের 

পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণু হইতে ভিন্ন। 
তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা পৃথক পৃথক। 
কিন্ত সব পদার্থের পর্মাঁণু বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন 
ও ইলেকট্রনের সঙ্গিবেশ মাত্র-_স্থৃতরাং মুলে স্ব 
পদার্থে একই জ্যোতি:কণার সমাবেশ মাত্র-একই 
প্রাণলবা সর্বহূতে বিরাঙ্গ করিতেছে । 

চন্রলোক সম্বন্ধে বলিলেন--“চদ্রলোকে আগ্নেয় 
পর্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় 
পর্ধব তশ্রেশী অগ্নদ্গারী বিশাল কন্ধ, সকল প্রকাশিত 
করিয়া রহিয়াছে_যেন কোন তপ্ত ভ্রবীভূত পদার্থ 
বটাহে জ।ল প্রাপ্ত হই! কোন কালে টগবগ করিয়া 
ঘুটিয়। জমিয়া [গয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহশ্রধা 
বিভিন্ন, সহস্র পহত্র বিবর বিশিষ্ট, কেবল পাষাণ, 
বিদীর্ণ, ভগ্র, ছিন্নভিন্ন, দ্ধ পাষাণময়। 

ব্ৃস্থলে দেখি, তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
প্রকাশভঙ্গী রসো্তীর্ণ হইয়াছে । সাধারণের 
ধারণায় শু বিজ্ঞ!নকে যদি সরস করিয়া প্রকাশ 
করা হয়, পাঠকের তাহা মনোগ্রাহী হইবেই। 
প্রবন্ধের প্রারস্ত এসপিচ্ছিল পথে পাঠককে অজ্ঞ।ত- 
সাথে উপসংহারে পৌছাইয়া দেয়। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ বল! চলে, পমুদ্র তীরে যেমন বাঁপি, 

বন্ধিমচজ্দ্রের বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধ 8৪৯ 

একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য ও 

ঘন বিন্যন্ত।” 
'অমাবন্তার রাত্রে প্রদীপশুন্য গৃহমধ্যে সকল 

দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকলে যেবূপ অন্ধকার 

দেখিতে পাগয়! যাঁয়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই।, 

'উদ্ভিদেরা এ জগতে চাষা তাহারা উত্পাদন 

করে, অপরেবা (প্রাণীর! ) জমীদার, তাহার] চাষার 
উপাঞ্জন কাড়িয়া যায়, আপনারা কিছু করে না'। 

| শব্দের গতি প্রসঙ্গে রমণীর মৃহুম্ববের কথায় 

বলিতেছেন ] 'কোন কোন যুবতীর ক্রীড়ারুদ্ব 

কণুম্বর শুনিবার সময়ে ইচ্ছা করে যে নাকের চশমা 

খুলিয়া কানে পরি, 
এমনি প্রকাশ-চাতুরধের ভুরি ভুরি নিদর্শন 

রচনায় ছড়াইয়! আছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেমনেন সভাপতির অভি- 

ভ।যণে জগদীশচন্দ্র বগেন_-'জ্ঞান অন্বেষণে আমরা 

অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর 

হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের 

এক বৃহৎ পরিচয় জানিবাঁর জন্য উত্স্থক হইয়াছি। 

আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা 

করিতেছি তাহা একম্বানে দেখিলে আপণাকে 

প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব।” 
বঙ্ষিমচন্দ্রের ব্চনায় স।হিত্যের উদার ব্যাপক 

মুতি প্রকটিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্োতম্বতীর 
মত বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য রচনা সকলই অনস্ত 
অভিপারী হইয়াছে । বিজ্ঞান নিজ উদ্ভাবনী শক্তি 
দিয়] বিশ্বের আদি সত্বার পরিচয় পাইয়াছে। দর্শন 
€ সাহিত্য সর্বস্থানে প্রাণশক্তির ওতপ্রোত প্রকাশ 

দেখিয়াছে। 
বিজ্ঞান বলে কোন জিনিধের গতিবেগ নির্ভর 

করে তাহার গুরুত্ব ও বিবর্ধনের উপর। বঙ্ষিমচন্্র 
যে কয়টি জিনিষ জোর করিয়া চালাইয়া দিয়া 
গিয়াছেন তাহ! আজও বাংলা! দেশে চলিঙেছে। 
বেগের পরিচায়ক যখন পদার্থের গুরুত্বর তখন 
তাহার কীর্তির গুরুত্ব যে কতখানি তাহ! অনুভব 
করি। তাহার কীর্তি বাঙ্গালীকে সবধদদিকে যে 
রেনেশাসের পথে ঝোক দিয়া ঠেপিয়া দিয়াছে 
তাহার গতি ক্রমবিব্ধন সহকারে বেগবতী 
হইয়াছে। 



বৈজ্ঞানিক পপতভের জন্ম-শতবাধিকী 

(১৮৫৯ ১৯৫৯) 

পৃথিবীতে যে বার্তাটি প্রথম ( সঙ্ষেত নয়ন ত।রও এক বছর আগে রুণ রাসায়নিক পদার্থ- 

একটি স্পট বার্তা) বেতারে পাঠানো হয়েছিল বিজ্ঞান সমিতির এক বৈঠকে পপভ, তার উদ্ভাবিত 

সেটি হলো-"হাইন্রিশ হাতদেন |” বেতারের ফট প্রদর্ন করেছিলেন। বেতার-তরঙ্গ নিঃস্থত 

উদ্ভাবনকারী রুশ বিজ্ঞানী আপেকজাগার পপভ  হশীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিটার দূরে স্থাপিত যন্তে 

অ'লেকঙ্গীগার পপভ, 

এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তীর পূর্বন্থরী সাঁড়। জাগলো অদৃশ্য বেতার সস্কেতের প্রভাবে 

বিজ্ঞানীর গ্রতি। এ হলো ১৮৯৬ সালের ২৪শে যান্ত্র ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগলো। বিনাতারে সঙ্কেত 

মার্চের ঘটন]। পাঠান হলো--পৃথিবীতে সেই প্রথম। যুগান্তকারী 



অগাষ্ট, ১৯৫৯ ] 

আবিষ্কার আর উদ্ভীবনের বিবরণীতে যেনব তারিখ 

স্ব্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তাই একটি হলো-- 

সেই তারিখটি--১৮১৫ সালের এই মে। 

“হাইন্রিশ হাৎ্ন'__বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল 

মাত্র ২৫* চিটার দূরে; ১৮৯৫ সালের *ই মে 
তারিখের সঙ্কেত দিয়েছিল মাত্র কয়েক মিটার 

দুরে । কিন্তু ১৮৯৫ সালের সেই এত্িহাসিক প্রথম 
প্রদর্শনেই বক্তৃতার উপপংহারে পপভ ঘোষণা 

করেছিলেন_-আমার যঞ্ছটিকে আরও উন্নত করে 

তুললে দূরে সঙ্কেত পাঠাবার জন্যে ব্যংহার করা 

যবে বলে আমি আশা রাখি। এক বছরের মধ্যে 

££ইনরিশ হাঁস? বার্তা ২৫০ মিটার অতিক্রম 

বৈজ্ঞানিক পপছের জন্ম-শতবাধিকী ৪8৫১ 

বেতাব-টেলিগ্রাফ মোগাযোগের ব্যাপারে। পাল্গ। 

অনেক কিলোমিটারে উঠলো; কিন্তু ইলেক্ট্রনিকৃস্ 

বিবধ্ক ভাল্5 না থাকায় তখনও রিপিভারের 

স্থগ্রাহিতা ছিল খুবই সীমাবন্ধ। 
১৯১৮ থেকে ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ে 

ইলেক্ট্রন নল তরী হলো । দেখ! দিল বেতার 

টেপিফোন আর বেতার-প্রচার ব্যবস্থা। দুর পাল্লায় 

হুম্ব তরঙ্গ সঞ্চারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। পৃথিবীর 

যে কোন ছুটি কেন্দ্রের মধ্যে বেতার যোগাযোগ 

স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠলো। বেতার আর 

বেতার-ইলেক্ট্রনিকস্ এর নতুন নতুন প্রয়োগের 
ক্ষেত্র খুলে গেল। শব্দ-চিত্রের উত্তবও এই 

চি 

পপভ. কতৃক উদ্ভাবিত ঝড় নির্দেশক মন্ত্র 

করেঙিল। ১৯০০ সালে আডমিরাল আগ্রাকৃপিন 

নামে রুশ যুদ্ধজাহাজ ফিনল্যাণ্ড উপদাঁগরে ভাঙ্গায় 

আটকে যাবার পর পপভ. গগ-ল্যাণ্ড দ্বীপ আর 

কোত্কা শহরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ স্থাপন 

করেছিলেন_এদ্দের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০ 
কিলোমিটারের । 

১৯০৬ সালে পপভ. অকালে পরঙ্গোক গমন 

করেন। তার পর থেকে বেতার আর বেতভার- 

ইলেক্ট্রনিকস্-এর যেরূপ দ্রুত প্রসার ঘটেছে, 

পপভ. তা দেখে যেতে পারেন নি। পপভের 

সময়ে তার অনেক কিছুই ছিল কল্পনার ৪ অতীত। 

বেতার আর বেতার-ইলেক্ট্রনিকস্-এর বিকাশকে 

তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 

বেতার উন্তাবন থেকে ১১১৮ সাল পর্যস্ত 

প্রথম পর্যায়ে কার্ধক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগ ছিল 

পথায়েরই ঘটনা । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ময় থেকে আজকের দিন 

পর্যন্ত বলাযায় তৃতীয় পর্যায়। অতিতুম্ব তরঙ্গ, 

নিখুত টেলিভিশন, স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক যন 

( অটোমেটন ) আর গণনাকারী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের 

প্রবর্তন হলে! এ পর্যায়ের কয়েকটি টৈশিষ্ট্য। সাধারণ 

বিজ্ঞান, যন্্ববিদ্যা, সংস্কৃতি আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে 

বেতার-ইজ্ক্ট্রেনিক্্ বি্ভার প্রচারের ফলে গড়ে 

উঠেছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা--বেতার- 

ভ্যোতিথিগ্য।। বেতার-বর্ণালীবিষ্লেষণ বিদ্যা, বেতার- 

জিওডেপি, বেত!র-উদ্ধাবিদ্য। ইত্যাদি । 

পপভের স্বদেশবানীরা সোভিয়েট আমলে 

বেতাঁর-ইলেকৃট্রনিকস্-এর ভাগারে বহু অমূল্য সম্পদ 

স'যোজন করেছেন। ১০১০০*১০০০১০০০ ইলেকৃট্রন- 
ভোঁণ্টের প্রোটন পিনক্রোটন, বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র 



৪৫২ 

এবং পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণের মত 

অত্য।শ্্ বৈজ্ঞানিক সোভিয়েট বেভার-ইলেকৃট্র- 
নিক্স্-এর সঙ্গে ঘনিঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট । ২রা জালুছারী 
প্রথম মহাজাগতিক রকেট ক্ষেপণে এই সাফল্য 

একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এ ঘটনাও 

পপভের জন্ম-শতবামিকী উদ্ঘাপনের ঘটনা হয়ে 

উঠেছে। 

কিস্ত আলেকঙ্জাগ্ডার পপভ, 

করেছিলেন তখনও তড়িংচৌনম্বক ত্রঙ্গকে বলা 

হতে তড়িৎ-রশ্মি। পপভের বদ্দুবর্গ বলে গেহেন 

মখন কা -া 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ) ৮ম সংখ] 

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে তড়িৎ 

চৌগক ক্ষেত্রের নিঘমগ্ুপিকে সঠিক গাণিতিক 

ভাষার প্রকাশ করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। তারপর 

হাং্স্ পরীক্ষার সাহায্যে তড়িং-চীন্বক তরঙ্গের 

অগ্ডজি প্রমাণ করেন। ফ্যারাডে আর ম্যাক্স 5য়েল 

দে হত্রগুলি স্থির করেছিলেন, তার ঘাথার্থ্য এই 

ভাবে প্রমাণিত হয়। 

এক। পপভ নন, আরও কয়েকটি দেশের আরও 

কগেকছন বিজ্ঞানীও এ ভড়িৎরশ্মি নিয়ে কাজ 

করেছিলেন) যেন -ফান্সে ই, ব্র্যা।ন্লি, ইংল্যাণ্ডে 

গগপ্যাণ্ড দ্বীপে স্থাপিত বেতার-কেন্দ্রের দৃশ্ঠ । এই 
কেন্দ্র থেকে পপভ তার পরীক্ষা করেছিলেন। 

--১৮৮৫ সালের পর থেকেই পপভ. সেই তড়িং- 

রশ্মির সাহায্যে বিনাতারে সঙ্কেত পাঠাবার 

সম্ভাবনা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করছিলেন। এই 
ভাবে পপভ কাজ করেছিলেন, পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের 
আবিষ্কারের ভিত্তিতে । সেগুলি হলো- ইংরেজ 

পদার্থ-বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আর ভেম্স্ 

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এবং জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী 

হাইন্রিশ হাত্সএর আবিষ্কার। ফ্যারাডে 

ভড়িৎচৌন্বক আবেশের (ইন্ডীকশন) নিয়ম 

অলিভার লজ, যুগোল্পোভিয়ায় উদ্ভাবনকারী 

ইলেকুটিশিয়ান নিকোলা টেস্লা, ইটালীর 
গুগলিএল্মো মার্কোনি এবং ভারতের আচার্য 

জগদীশচন্দ্র বন্থ। তীারাঁও তড়িৎ-চৌগক তরঙ্গ 
প্রেরণ এবং গ্রহণের উপযোগী সরঞ্জাম তৈতী 

করেছিলেন; কিন্তু প্রধানতঃ সামাজিক সীমা- 

বন্ধতার দরুণ আর সরকারী সমর্থনের অতাবে 

তাদের কারও পক্ষে লেবরেটরির চৌহদ্দী পার 

হওয়া সম্ভব হয় নি। পপভের উদ্ভাবনের এক 
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বছর পরে শুধু ইংল্যাণ্ড থেকে মার্কোনির বেতার- 

টেলিগ্রাফ বাবস্থার খবর আসে। 

বেস্বার-উদ্ভাবনকারী পপভের জন্ম হয় একজন 

পাড্রীর ঘরে-উরালের তুর্িচিন্ক্িয়েরুদ্নিকি 

নামক গ্রামে । সেপ্টপীটাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 

পড়াশুনা করবার গোঁড়ীতেই পপভ, গাণিতিক 

পদার্থ-বিগ্কা এবং তড়িৎ-চৌন্ব কত্বের বিষয়ে বিশেষ 

আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন । অনার্প সহ শিশ্ব- 

বিদ্ভালগ়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ক্রন্স্তাদ্ 

“নৌ বিছ্।/য়তনে শিক্ষকতার কাজ হুরু করেন। 

সেখানে তিনি তড়িৎ এবং চৃম্বক-বিজ্ঞান্রে ক্ষেত্রে 

গুরুত্বপূর্ণ গব্ষেণাও করেছিলেন। ১৮৯৫ সালের 

পই মে বেতার-প্রদর্শনীর সময়ে তিনি ক্রন্স্তাদ্ 

টর্পেডে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। 

সালে রাশিয়ায় বৈপ্রবিক আন্দোলনের জোয়ার 

আসে। তথন পপভ ছিলেন সেপ্টপীটানবার্গ 

তডিৎ-কািগরী বিছ্যায়তনের পরিচালক । কিন্ত 

১৯০৪-১৯০৫ 

শত তত হু জনিও ৩০ 

৬. ০ পত » পি শি শপ শী শি শি ৮ 

পা সক শা আস শষ সপ 

বৈজ্ঞানিক পপছ্ছের জন্ম-শতবাবিকা 

স্এননা্্ 

৪৫৩ 

জারের পুলিশের অত্যুগ্ন দমনীতির ফলে বৈপ্লবিক 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রেরাও নির্যাতিত হতে লাগলো । 

ফলে পপভকেও পুলিশের হাতে নানাভাবে 

লাঞ্িত হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে 

পড়ে বিজ্ঞানী পপভ. খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন। 

তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে যায়। এই ভাবে 

সালের ১৩ই জানুয়ারী মাত্র ৪৬ বছর বয়সে 
আলেকজীগ্ডার পপভেবর অকালমৃত্যু ঘটে। 

প্রাকৃবিগ্রব বাঁশিয়ীয় এবং বিদেশেও অনেকে 

তখনই পপভের বৈজ্ঞাণিক এতিহের মর্ম উপগন্ধি 

করেছিলেন । কিন্তু বর্তমান যুগের আগে- 

আহঃকের টেলিভিশন আর ইলেক্ট্রনিক্স-এর 

যুগের আগে এই রুশ বিজ্ঞানীর কাজের প্রকৃত 

গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় নি। আজ এতটুকু 

১৯৩৩ 

অতিশয়োক্তি না করেই বল! যাঁয় যে, বিজ্ঞানের 

অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেতারের ঘ1 প্রভাব তার সঙ্গে 

একমাত্র পারমাণবিক শক্তির তুলন। করা চলে। 

ও 

শর ৯১৮ ৭ টি এ এ এ এপ ০১৯ ৯. «এ ৮৫ ২ ] ্ 
্ ্ র্ রি চর + ০৮ ২১৪ ৮০? সেও 

“হার ৷ জ়্ ব্যসহা সস শ্৯০৮০ আশা মং 

ল৷ শিল্প ও কারিগরি যাছুঘর বর্তমান বখসরের 

২রা মে স্থাপন কর! হইয়াছে । ভারতে এই ধরণের যাদুঘর এই প্রথম। বাঁদিকে ও ডানদিকের 

ছবিতে ষথাপ্লমে বৈহু।তিক চুম্ঘক ও বাম্পীয় ইঞ্জিনের মডেল দেখা যাইতেছে। 



গণিতে শুন্যের আবিধার ও তার পটভূমিকা 
শ্রীসরে।জান্ষ নন্দ 

ক্যাৰলা এবার গণিতে নাকি ১০০ থেকে 

১ বাদ দিলে যত থাকে তত পেয়েছে-তার ছোট 

ভাই হাবগা! একপাট। প্রচার করছে । কথাটা শুনে 

আমি শিশ্বাস করি নি; কাদ্ণ গশিতে শুন্য পাঞ্গাই 

ক্যাবলার বরাবরের অভ্যাস, একেবারে ৯৯ পাওয়া 

মত গতিশক্তি সে পেল কি করে? কিন্তু হাঁবল। 

যখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল তখন লব কিছু পরিষ্কার 
হওয়া সবেও বুদ্ধি] কেমন জানি গুপিয়ে গেল। 

হাবলার প্রতিপান্ত এই যে, ১,* থেকে ১ নিয়ে 

নিলে ছুটা শৃন্ত থাকে-_-আর একটা শূন্য ও যা, দুটা 
শূন্যও তা। ম্ৃতরাং ক]াবল! থে গণিতে শুন্ত পেয়ে 
তাৰ একাধিপতা বজায় রেখেছে-_এ-সহ্বন্বে সন্দেহ 

থাকতে পারে না। সন্দেহ অ'মারও নেই, তবে 

হাবল| যেভাবে ১০* থেকে ১ কেটে দিয়েছে, ওই 

ভাবে কেটে দেওয়া যায় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ 

রয়ে গেছে । আপনারদেরও পিশ্চমই সনোহ থাকবার 

কথা; কারণ হাবলীর মত উবর মস্তিষ্ক আপণাদের 

নিশ্চয়ই নয় ! 

হাবলা এখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র । চার অঙ্কের 

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সবকিছুই সে করতে 

পারে (অবশ্য সংখ্যাগুলি পড়তে বললে কাবু হয়ে 

পড়ে)। এদিক পিয়ে তার কৃতিত্ব মোটেই কম 

নয়। আপনারা বিশ্বাপ করবেন কিনা জানি না, 

চার অঙ্কের একটা গুণ করতে বিখ্যাত গ্রীক 

গণিতবিদ আকিমিডিন ব। আপোলোনিয়াসকে 
অন্ততঃ এক ঘণ্ট। মাথা খাটাতে হতো, হাবলা 

করে মাত্র এক মিনিটে । হাবলা প্রথমে অঙ্কগুণল 

শ্লেটে বা কাগজে বপিয়ে নেয়, তারপর চটপট করে 

অস্কের পর অঙ্ক বিয়ে যায়। আকিমিডিস কিন্ত 

এমনট| কল্পন,ও ক.তে পারতেন না। তাঁকে 

নিতে হতো একট গণক যন্থ (908085 ), যার 

লেবেল মারা চারট। স্তস্ত আছে। প্রত্যেক স্তস্তে 

১০টা করে থুঁটি। প্রত্যেক স্তস্তে্র ঘুটি সরিয়ে 

হিসাব করে অনেক পরিআমের পর উত্তরটা মনে 

মনে ঠিক করে নিনে মাটি বা চামড়ার উপর লেটা 

পিখে ফেলতেন। গুণটা কোন রকমে হতো, কিন্তু 

ত।গ করতে বললে প্রচন গ্রীকগা রীতিমত কাবু 

হয়ে পড়তো । ভাগের ব্যাপারটাকে তারা সন্দেহ ও 

ভয়ের চোখে দেখতো।। কথাটা ভাবতেও আশ্চর্য 

লাগে_আকিমিডিল, পিথাগোরাপ, আপোলো- 

নিয়া, ইউক্লিড, প্]াপাপ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক 

ধুরদ্ধররা, ধার] জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, 
ধাদের জ্যামিতির এক একটা উপপাগ্য বুঝে উঠতে 

হাবলাকে কয়েক বছর পরে ধরাশায়ী হতে হবে, 

সামান্য একট! যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে 

সেই মহারথীদ্রের রীতিমত মাথা চুল্ক।তে হতো! 

কথাট। অদ্ভুত শোনালেও সতিযি। বিশ্বান 
হচ্ছে না? তাহলে বুঝিয়ে বপি। আমরা এখন 

যেভাবে সংখ্যার ব্যবহার করি (সারা পৃথিবীর 

লোকেরাও তাই করে), প্রাচীন গ্রীকরা তা করতে 

পারতো না। এটা তাদের কল্পনায়ও আনতে] না। 

শুধু গ্রীকর! কেন, খুষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাববীর 

আগে পৃথিবীর কোন নভ্যঙ্জাতিই এট! জানতো 

না। তবে প্রথমে জানলে। কার? খৃষটপূর্ব প্রথম 

শতকের পুর্বে প্রাচীন ভাদ্তীয় হিন্দুরাই আধুনিক 
পদ্ধতিতে সংখ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগের নিয়মগুলি 

আবিষ্কার করেছিল। আধুনিক সংখ্যা লিখন 
পদ্ধতির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট আছে কি? আছে 

নিশ্চয়ই । সেটাই এখানে আলোচনা করবো । ১, 

২১ ৩, ৪, ৫১ ৬। ৭১৮১ ৯, ০-_-এই দশটা! অঙ্ক নিয়েই 



অগা, ১৯৫৯ ] 

সমগ্র গণিত শাস্ত্রটা গড়ে উঠেছে । এগুলিকে 

অবলম্বন করে পরে যত কিছু কারিকুরি হয়েছে ও 

হচ্ছে। এগুলিকে গণিতের মেরুদণ্ড বলা যেত 

পারে। এই মেক্ুদণগুট! গড়েছেন ভারতীয়েরাই। 

মেরুদণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হলো স্থযুয়া 

কাণ্ত। উপরের দশটা অঙ্কের মধ্যে ০-মস্কটাই 

হচ্ছে ওই স্ুুনা কাণ্ড। ওট!1 না থাকপে গণিতের 

সুদৃঢ় প্রামাদটা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তো । 
এই শ্রন্ের আবিষ্কারটাই হিন্দুদের সবচেয়ে বড় 

কতিত্ব। হিন্দুরা কি পৃথিবীকে ১, ২, ৩,***ইত্যাদি 

গুণতে শিখিয়েছেন নাকি? নাতা শেখান নি, 

মিশরীয় লিপি 
(৩৫০০ শ্রী; গু) 

(৩ ৫০০ স্রীঃ পু) ১ ৪ 

&/ 1৯ ৯০ 
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গোণবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবে সংখা 
গোণবার ক্ষমতা জাতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক কিন, 
বলাযাম়্ না। কারণ যে হিন্দুর ছু" হাজার বছরেরও 

আগে সংখ]া-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, 

আজ বিংশ শতাব্দীতে এসেও তাদের বনু বংশধর 

এখনও গণ্ড। বা কুড়ি দিয়ে সংখ্যা গণনা করে। উচ্চ 

সংখ্যার কল্পনা ও ব্যবহার জাতীয় সংস্কৃতি অপেক্ষা 

শিক্ষীর উপর বেশী নির্ভরশীল বলে মনে হয়। 

প্রাচীন জাতিরা সংখ্যা লিখতো কি ভাবে? 

কয়েকটা প্রাচীন সংখ্যা লিপির নিদর্শন এখানে 

(দপানা হালো। 

৬০০ 

বন) 1 
(গ্রীংপৃঃ৬ শভাকী) ৬৯ 

রোমললিনি ] [তত যু ম1200৭ 
(শ্রীঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দী) ১. ৪ ৯০ 4০ ৫০ ৯০০ ৪8০০ ৫০০ ১০০০ 

সায়া পঞ্জিকা লিপি ১ ৫ রে রি ৯ 

চীনা দীপশলাকালিপি ঠ হুঁ উই 
(শ্রীংপুঃ ১ম শজব্দী) 

প্রাচীন সংখ্যা লিপির কয়েকটি নমুন]। 

তবে এদের তীার। চিত্রলিপির গোলক ধাধ] থেকে 

উদ্ধার করে মুক্ত আলোকে নিজন্ব সবল ভিত্তির 

উপর স্থাপন কনেছেন। 

গোথবার অভ্যাস মানুষের অতি প্রাচীন । 

আদিম মানুষ যখন পশুপালন করতে শিখেছিল 

বঃ তারও আগে যখন থাছাশন্তের জন্যে বীজ বুনতে 

শিখেছিল, তখনই সে গোণবার প্রয়োজনীয়তা 

অন্থুভব করেছিল। গোণবার ক্ষমতা অবশ্য সব 

আদিম জাতি সমানভাবে লাভ করে নি। আফ্রিকার 

হটেনটট্র! নাকি এখনও তিনের বেশী গুণতে হলে 

বলে--অনেক। আমাদের প্রতিবেশী সাওতালদের 

উপরের লিপিগুলিকে সংখ্যার চিত্র-লিপি 

বলা যেতে পারে । ভাষার ইতিহাসেও দেখা যায়, 

মানুষ প্রথমে চিত্রলিপি ব্যধহার করতো । পরে 

নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক বর্ণমালী- 

গুলির স্থট্টি হয়েছে। আধুনিক সংখ্যালিখন 

পদ্ধতিকে যদি সংখ্যার বর্ণম[ল] বল! যায়, তবে এই 

প্রাচীন লিপিগুলিকে সংখ্যার চিত্রপিপি নাম 

দেওয়া যেতে পারে। ভাষার চিত্রপিপির একট! 

বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রথমে বিিন্ন বস্তর জন্তে ও 

পরে বিভিন্ন শব্দের জন্যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার 

করা হতো। সংখ্যার চিত্রলিপিতেও দেখা ষায় ষে, 



৪৫৬ 

বিভিন্ন সংখ্য।র জন্যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা 

হতো। যতদিন পর্বস্ত হিন্দুরা সংখ্যার বর্ণমালা 

(১, ২, ৩১৯) ০) আবিষ্কার ও তাদের অবস্থানগত 

মর্যাদা দিয়ে গণিতের একট বৈজ্ঞানিক ভাষা 

আবিষ্কার করেন নি, ততদিন মীনুষ অন্ধকারে পথ 

হাত.ড়ে বেড়িয়েছিল। অবস্থানগত মযাদ| জিন্ষিটা 
কি? হিন্দুরা বললো যে, গণিতের অঙ্বগ্তপিকেও 

পদমর্যাদা দিতে হবে। পদগুপি হলো দশ দশ 

গুণ করে ভারী। প্রথম পদ্টার পাম--একক, 

ধিতীয় পটার নাম--দখক, তার পরেরটা শতক" 

ইত্যাদি । তার! আরও ব্ললো, “অস্বস্ বামাগতি”, 
অর্থাৎ পদ্দগুপিকে সাজাতে হবে ডান থেকে বঝা- 

দিকে। ধরুন, একট] সংখ্যা ১১১১--সবচেয়ে 

ডান দিকের ১ট1 খাটি এক, তার বায়েরটা কিন্তু 

দশ, তার বায়েরটা একশ”, তার বায়েরটা এক 

হাজার। একুনে সংখ্যাটা দীড়ালে। (১০০০+ 
১০০১১) এক হাজার একশত এগারো । 

১-ই অবস্থানভেদে দশ গুণ করে ভারী বাঠাঝা 

হয়ে যাঁচ্ছে। এতো গেল একট| দিক, কিন্তু 

আর একটা গুরুতর কথা আছে। আপনি একটা 

সংখ্যা লিখতে চান, একশ? এক--এককের খরে 

পাচ্ছেন ১, শতকের ঘরে পাচ্ছেন ১১ দশকের ঘরে 

কি? কিছুনা। তাপমানেকি? শুগ্ভ_ হিন্দুরা 
লিখলো ০। ধরুন, আপনা অফিলের ঈপারিণ্টে- 

গ্েণ্টের পদ খালি হয়েছে, তীর চেয়ারটা সরিয়ে 

মা নিয়ে, খাপি চেয়ারট। ভার বপবার জায়গায় 

শেখে দিন। ওটাই হলো খালি পদের প্রতীক। 
এখন বোঝা যাচ্ছে--হিন্টূদদের সংখ্যা লিধন পদ্ধতির 
কৌশলটা কি। তাহলেই বুঝতে পারছেন, ১০০ 

থেকে ১ বাদ দিলে ক্যাবলা কেন শূন্য পেতে 
পারে না, ১০০ থেকে ১০৭ বাদ দিলেই শুন্য পাবে। 

এভাবে অস্কগুলিকে একটা গ্রকত মান ও একটা 

স্থানীয় মান দিয়ে এবং শূন্য স্থানে ০ বসিয়ে হিন্দু 
গণিত-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করেও 

হিন্দুদের এই চমৎকার পদ্ধতি বাণিজ্যের পথ 

শ্ভান ও বিজ্ঞান ( ১২শ বধ, ৮ম সংখ্য। 

ধরে ফিনীপীয় ও আরবদের কাছে পৌছায়। 
আরবীয়েরা তখন সভ্যতার উন্নত শিথরে উপনীত 

হয়েছে । তারা এই পন্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করে 

এবং তার ফলে তারা বীজগণিতের এক নতুন 
অধ্যায়ের সচনা করে। আল খারিস্মি যে বীজ- 

গণিতের গ্রন্থটি লিখলেন, তাই হয়েছিল গর্বর্তী- 

কালে ইউরোগীম বীজগণিতের প্রধান অবলম্বন। 

আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতি 
ইউরোপে পৌহলো এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও 
পেখানে স্বপ্রতিষ্ঠিত হলো। আজ সারা পৃথিবীতে 

এই পদ্ধতিই চলছে এবং এরচেয়ে কোন উন্নততর 

পদ্ধতির কথা কেউ টিস্তাও করে নি। 

গ্রীক ও রোমানদের গণিতের জ্ঞান গণন-যস্ত্রের 

ফ্রেমের মধ্যে বাধ। পড়েছিল। রোমান লিপিতে 

গণন-যন্ত্রের প্রত্যেক স্তস্তের জন্যে এক একটা প্রতীক 

ব্যবহৃত হতো; যেমন--এককের প্রতীক ], দশক 

4১) শতক ০১ সহশ্রক 711 প্রত্যেক স্তস্তে থাকতো 

দশটা করে ঘুটি। একটা শ্তণ্তের সব কয়টি খুটি 

ফুরিয়ে গেলে সেগুলি সরিয়ে দিয় পরের স্ততের 

একট! খুটি বের করা হতো। কোন একটা স্তস্তেন 

একট] খুটিও ব্যবহার করতে না হলে, সেটাকে 

বাদ দিয়ে তার পরের স্তনটা ধরা হতো । এমনি- 

ভাবে সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে 

উঠতে রীতিমত লড়াই করতে হতো। তবে 

লড়াইটা! যত জমে উঠতো! ততই মনে করা হতো 

যে, বুদ্ধিতে শান পড়ছে । এর ফলে কি হয়েছিল? 

আকিমিডিসের আগে গ্রীকরা ১০ হাজারের বড় 

সংখা কল্পন।! করতে পারতো না। গু করতে 

তারা কুস্তি করতো, ভাগ করতে ভয় পেতো । 

গুণটা করতো-_-যোগের হিসাবে; ২৫১৮ ২৭-এর 

অর্থ তাদের কাছে ছিল--২৫ বার ২৭ অথবা ২৭ 

বার ২৫। ভাগ করতো তারা বিগ্ভোগের নিয়মে; 
১২১--১০শশএর অর্থ ১২১-এর মধ্যে ১০ কতবার 

আছে; অর্থাৎ ১২১ থেকে ১৭ কতবার বিয়োগ 

করা যায়। ১২ বার করা যায়; বাকী থেকে 



অগাষ্ট, ১৯৫৯] 

গেল ১। তা তো হলো--কিন্তু ঠিক উত্তরটা হলো 

কি? এখন একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র এটা 
বলতে পারে। কিন্তু গ্রীকরা তা পারতো না; 

কারণ ভগ্রাংশের ধারণা তাদের হয়নি। এই যে 
কিছু বাকী থেকে গেল, তা নিয়ে কি করাষাবে, 

তা তারা ভেবে ভয় পেতো । ভাবতো, ভাগ 

ব্যাপারটা অমঙ্গলস্থচক, তাই পারতপক্ষে তার! 

ভগ করতে চাইতে। না। সবচেয়ে মজার কথা-_- 

গীকরা আমাদের মত কাগজকলম নিয়ে অঙ্ক 

কুরতে পারতো নাঁ। গণন-মস্টাই তাদের 
প্রতিভাকে ফাঁপিতে ঝুলিয়েছিল। নিছেদের 
দুর্বলতা দূর করবার জন্যে তারা গণন-যস্ত্রটার উন্নতির 
কথা চিস্তা করতে; কিন্তু সর্ষের মধ্যেই যে ভূত 

ঢুকে বসে আছে, সেটা তারা বুঝতে পারতো! না। 
যন্্ মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু যনস্ত্রটা 

হুল হলে সেটা শুধু বোঝা হয়ে দাড়ায়। শুধু 
গণন-যন্ব নয়, গ্রীকরা আরও একটা মুক্কিলে পড়ে- 

ছিল। তারা বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সংখ্যার প্রতীক 

হট্টি করতে গিপে বর্ণমালাকে শেষ করে এনেছিল; 

তারপরে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। রোমান 

লিপি এর চেয়ে কিছুটা ভাল ছিল (গ্রীক ও 

রোমান লিপির তুলনা করলে এট বোঝা যাবে )। 

কিন্তু এরও একট] সীম ছিল এবং এটাও গণিতকে 

অপমৃত্ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। 

এখন অন্যান্য চিজলিপিগুলির দোষ-গুণ বিচার 

করা যাক। মিশরীয়, স্ুমেরীয় ও মায়া লিপি, 

গ্রীক ও রোমান লিপির চেয়ে অনেকটা আদিম 

এবং অসংস্কৃত হলেও এদের ছু-একটা গুণও ছিল। 

এগুনি ছিল অনেকট। বাস্তবাহগ এবং বর্ণমালার 

সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলবার চেষ্টা করা হয়নি। 

অপেক্ষাকৃত পরব্তাঁ চীনা! লিপির ক্ষেত্রেও এট! 

প্রযোজ্য। চীন! লিপি ছিল আবার বেশী বাস্তবাহগ; 

কারণ এতে অন্যান্ত লিপির মত বিভিন্ন সংখ্যার 

জন্তে প্রতীক কল্পনা করাহয়নি। সংখ্যার মধ্যে 

যতগুলি একক ততগুলি দাগ (--)। এতে 

গণিতে শুগ্যের আবিষ্কার ও ভার পটভূমিক। ৪৫ ৭ 

অস্থবিধা অবশ্বই ছিল--দাগের পর দাগ দিতে 

দিতে দাগের পাহাড় হয়ে ষেত। তার জন্যে বড় 

বড় সংখ] লিখতে রীতিমত অস্থবিধা হতো এবং 

ভুলের স্ষ্টি করতো । কিন্ত এর একট] সম্ভাবনাও 

ছিল; কারণ এটা ছিল গুতীকের সংস্কারমুক্ত। 
প্রতীক জিনিষট1 একটা নেশার মত গ্রাচীন জাতি- 

দের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। বড় বড় সংখ্যার 

প্রতীক স্থটি করতে গিয়ে তারা সহজ সম্ভাবনার 

পথটা দেখতে পায় নি। ধরুন, মিশরীয় লিপিতে 

লিখতে চাই ৩২, লিখলাম একটা চিত্র লিপি। 

এখন লিখতে চাই ৩০২ বা ৩২০ বা ৩২০৪। 

কি করে পিখবে। বা এই লেখাটার দ্বারা যে 
ওই সংখ্যাণুলিকে বোঝাচ্ছে না, তা কি করে 
বুঝবো? এ সমশ্যার সমাধান করতে হলে ছটা 

উপায় আছে। প্রথমতঃ ১০০, প্রভৃতি 

সংখ্যার জন্যে এবং দরকার হলে মধ্যবত্তা 
খাঁর জন্যে প্রতীক স্টটি করতে হবে। প্রাচীন 

জাতিরা তাই করতো। কিন্তু তারও তো! একট! 

সীমা আছে! রোমান লিপির শেষ প্রতীক ছিল 

| (১০০০)। আরও উচ্চতর প্রতীক হ্যি 

করতে বোধ হয় তারা ভয় পেয়েছিল। আর 

একটা উপায় হলদে! শুন্য স্থানের জন্যে একট! 

কিছু চি দেওয়া । যেমন, চীনা লিপিতে ৩০২ 

বলতে 251 মধ্র বিন্দুটা দশক স্থানের 

শন্যত্তান প্রতীক। জিনিষট! প্রায় আধুনিক হয়ে 
পড়েছে; কেবল ওই দাগগুলি ব্দলে ফেলতে 

পারলেই চুকে যায়। এ-থেকে বুঝতে পারা 
যাচ্ছে, চীনা পিপির সম্ভাবনা! কতখানি ছিল, ৷ 

অন্ত লিপির ছিল না; কেবল ওই মধ্যের বিশ্ুটার 
অভাবে কিছু হয় নি। প্রাচীন লিপিগুলির মধ্যে 

একমাত্র মধ্য আমেরিকার অধুনালুপ্ত মায় জাতির 

পর্চিকা লিপিতে এমনভাবে বিন্দু ব্যবহারের 
চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্ত তারাও 

ঠিক পথটা! ধরে উঠতে পারে নি। হিন্নুরাও বোধ 
হয় গোড়াতে শূন্য স্থানে একট1 বিন্দু বসাতো। 

৬০০ ১০৩০ 
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পরে ০ বসানো হম়। কোন কোন পগ্ডেত মনে 

করেন যে, ০-এর গুরুত্বটা প্রথমেই হিন্দুদের 

মাথায় ঢোকে নি, অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছু দিন 

কেটেছিল; কিন্ত তার! খুব তাড়াতাড়ি ঠিক পথটা 
ধরতে পেরেছিল । 

মানষের হাতের দশটা আঙ্বুল থেকেই দশ 

ংখ্যাটাকে দশের একক করবার কল্পনা হিন্দুদের 

মৃত বহু প্রাচীন জাতিই বরেছিল। কিন্তু হিন্দুদের 

কৃতিত্ব এই যে, তারা দশট। সংখ্যার জন্যে দশটা 
প্রতীক হি মা করে, ন্টার জন্যে করলো এবং 

বাকী একটার জন্যে 9 রাখলো । এখন স্থানের 

মর্ধাদার কথা চিন্ত। করে এবং শন্যন্থানে ০0 বিয়ে 

অতি সহর্গে যতবড় খুশী সংগ্যা লিখবার ব্)বস্থা 

করে। এর পর অবশ্যন্তাবী পরিণতি হিসাবে 

একের চেয়ে ছোট সংখ্যার কল্পনাও স্বাভাবিক- 

ভাবেই তাদের মাথায় এলো! এবং সেটা যে দশের 

ভাগে ভাগে পর পর নেমে যাবে, সেটা চিস্তা 

করতেও তাদের মোটেই কষ্ট হলো না। এই ভাবে 

দশমিক ভগ্রাংশের স্থষ্টি হলো। দশমিকের গ্রয়োগ 

ষে হিন্দুদেরই দান, একথাও এখন আর কেউ 
অস্বীকার করে না। দশমিক ছাঁড়া 

সাধারণ ভগ্রাংশকে সাধারণ অথণ্ড সংখ্যার মত 

প্রয়োগও যে হিন্দুরাই প্রথম করতে শিখেছিল, 

তারও মথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

হিন্ুদের গণিতবিষ্ঠার প্রথম স্থত্রপাত দেখা 

যায়--টবদিক শুন্ব সুত্র এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের 

মধ্যে (খুঃ পৃঃ সেখানে হিন্দুরা 

জ্যামিতি, পরিমিতি ও জ্যোৌতিহিজ্ঞানে বেশ 

উন্নতি করেছে। পরিমিতির প্রয়োগ থেকে বোঝা 

যায় যে, তাদের সংখ্যাজ্ঞান বেশ উন্নত হয়েছে। 

হিন্দু-গণিতের এক গৌরবময় অধ্যায় স্ৃচিত হচ্ছে 
আর্ধভটের লীলাবতী গ্রন্থে (খুঃ ৪৭০) এতে 

গ্রন্থকার পাটাগণিতের নিয়মগুলি এবং শুন্যের 
ব্যবহারের নিয়ম ব্যাপকভাবে আলোচনা! করেছেন, 

বীজগণিতের চিছ্ের নিয়ম দিয়েছেন এবং 

ভগ্রাংশ 

১০৩০ ?)) 
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ব্িকোণমিতির অশ্পাতগুলির সারণী প্রস্তুত 

করেছেন । ল(পাই )-এর মান নির্ণয় করেছেন 

৩১৪১৬। এর কিছু পরে ৬ শতাব্দীতে ব্রহ্গ গুপ্ত 

জ্যামিতির বহু দুরূহ সমাধান করেছেন, বহু প্রকার 

শ্রেণী এবং সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন । 

এর] শুন্যের ব্যবহারের নিয়ম পরিষ্কার ভাষায় 

লিখে গেছেন এবং ভগ্রাংশের ব্যবহার স্বচ্ছন্দে 

করে গেছেন। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাক্করাচার্য 

হিন্দ-গণিতের অভূতপুৰ উন্নতি সাধন করেছেন। 

হিন্দু গণিতবিদ্দের সম্বন্ধে সব চেয়ে আশ্চয 

কথা এই যে তারা] যখন আরম্ত করেছেন, একে- 

বারে পরিপূর্ণ সংখ্যা-বিজ্ঞান শিয়ে আরস্ত করেছেন। 
অক্ষমত।, অস্পষ্টতা, অশিশ্চয়তার চিহ্ন একেবারেই 

নেই। ভাই দেখে বিখ্যাত টবজ্ঞানিক লাপলাস 

বিম্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ 

ডানজিগ তার “বি 00০1৮ গ্রন্থে লিখেছেন-- 

আমাদের কাছে নব চেয়ে আশ্র্ মনে হয় 

যে, গ্রীসের বিখ]াত গণিতবিদ্রা এর ধার দিয়েও 

যান নি। এর কারণ কি এই যে--গ্রীকদের 

ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ঘ্বণার ভাব 

ছিল এবং তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষার 

ভার ক্রীতদাপদের উপর ছেড়ে দিয়েছিল? 

কিন্তু তাই যদি হয় তবে এটা কেমন করে হলো 

যে, যে জাতি আমাদের জ্যামিতি শাঙ্জ দন করে 

গেছে এবং তার এত উন্নতি সাধন করেছে, তারা 

বীজগণিতের অস্কুরও স্থষ্টি করতে পারে নি? 
এটা কি একই রকম আশ্চর্যের কথা নয় যে, 

আধুনিক গণিত শাসকের প্রধান ভিত্তি বীজগণিতও 
অবস্থানগত সংখ্যা-লিখন পদ্ধতির সঙ্গে একই সময়ে 

ভারতবর্ষে উদ্ভুত হয়েছিল? 

এর কারণ কি? হিন্দুরাকোথা থেকেও ধার 

নাকরে এমন চমতকার সংখ্যা লিখন পদ্ধতি যে 

কি করে আবিষ্কার করলো, তার ইতিহাস খুব স্পষ্ট 
নয়। তবে এটা বোধ হক্ব ধরে নেওয়া যেতে 

পারে যে, হিন্দুদের সভ্যতা ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয় 
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সভ্যতার পরবতী । অনেকে হয়তো এই নিয়ে 

মারামারি করতে আলবেন, কিন্ধু তার্দের কাছে 

একটা কথা বলতে চাই ষে, সভ্যতার ইতিহাস কিছু 
পিছিয়ে গেলেই যে ছোট হয়ে যেতে হয়, কখনও 

তাঁ সত্যি নয়। প্রকৃতির একটা নিয়ম এই যে, কোন 

জাতিকে সে চিরকালের জন্যে বড় করে রাখে 

নি, কোন ছুর্বলতাকেও ক্ষমা করে নি। মিশর, 

ব্যাবিলন, গ্রীন আগে আরস্ভ করলেও নিজেদের 

সামাজিক সংঙগারের মধ্যে নিজেদের সমাধি রচণা 

করে গেছে। পরবতীকালে এলো ভারত তার 

মংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। তাই আলেকজান্দরিয়ার 

গণিতবিদেরা যেখানে এসে আর পথ খুজে পেল না, 

দেখান থেকেই ভারত তার নতুন যাত্রা আরম্ত 

করলো এবং সভ্যতার নতুন সৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা 
করলো। ইতিহাসে এন্প নজীর যথেষ্ট আছে। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে টনাদের কয়েকটি দান সকলের 

আগে। কাগজ, মুদ্রীষন্ত্, বারুদ প্রভৃতি তারাই 

প্রথম আবিষ্কার করে; কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসে 

তারা কোথায় তলিয়ে গেল! অথচ তাদের 

জ্ঞানের স্থত্র নিয়ে আরব ও ইউরোপ এগিয়ে 

চলে গেল! প্রকৃতি ভারতকেও যে মাথায় করে 

রাখে নি, তার প্রমাণ দেখ! যায় মধ্যযুগে ভারতীয় 

সংস্কতির কুমংস্গরের পক্ক-সমীধির মধ্যে । 

এখন আমরা দেখবো-- প্রাচীন ভারতে গণিতের 

অগ্রগতির পথে এমন কি কি জিনিষ কাজ করেছিল, 

গ্রীকদের মধ্যে যার অভাব হয়েছিল? ভারতবর্ষে 

কোন কাঁলেই গণন-যস্ত্রটি ছিল না। শিশুদের 

সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণ দ্রিতে এই যন্ত্রটি প্রয়োজনীয় 

সন্দেহ নেই ( এখনও কিগারগার্টেনে এর ব্যবহার 

হয়)। কিন্ত শিশুদের যন্্ নিয়ে যদি বুদ্ধকেও 

বসে থাকতে হয়, তাহলে মেট! সব চেয়ে শোচনীয় 

হয়ে দাড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীদের আর 

একটি জিনিষের৪ অভাব ছিল, সেটি হচ্ছে সংখ্যা 

সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণ। বা কুলংস্কার। গ্রীকদের সেটি 

পূরাঁদস্তর ছিল। প্লেটো ও ইউক্রিভ জ্যামিতির 

গণিতে শুন্যের আবিষ্কার ও তার পটভূমিকা। ৪৫৯ 

উন্নতি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এদের ধারণ! 
হয়েছিল যে, জ্যামিতি একটা আধ্যাত্মিক চর্চাবধিশেষ। 

দশন শাখ্ের সঙ্গে জ্যামিতিকে গুলিয়ে ফেলে তারা 

একে জনস।ধারণের নাগালের বাইরে টেনে নিয়ে 
গেছিল। গণনার কাঞ্জটাকে গ্রীকরা চিরদিন 

ঘর চোখে দেখে এসেছে এবং ঠিক একই 

কারণে জ্যামিতি থেকে সংখ্যাকে বিলর্জন দিয়ে- 

ছিল। তাদের সংখ্যবিজ্ঞানের ছুর্বলতাও এর 

একটা কারণ ছিল । এই কারণে গ্রীকরা পরিমিতিতে 

একেবারে কাঁচা ছিল। ক্রীতদাস প্রথাও ছিল বড় 

একট অন্তরায় । তাঁরা নিজেদের জ্ঞান ক্রীত- 

দাসদের দেওয়া বারণ করে দিয়েছিল এবং 

ব্যবহারিক শিক্ষাটাকে দ্বণ্য কাঁজ জ্ঞান করে 

ক্রীতদাদদের হাঁতে ছেড়ে দিয়েছিল। এর শোচনীয় 
পরিণতি হয়েছিল পিথাগোরীয় ভ্রাতৃলজ্ঘের 

আমলে । তারা জ্যামিতিকে রহ্শ্য ও গোপনীয়- 

তার আড়ালে লুকিয়ে ফেলে গণিতের সমাধি রচনা 

করেছিল । 

অন্যদিকে ভারতে সমকালে দেখা যায়--এক 

মহ! উতমাহ-উদ্দীপনার যুগ; ব্যবপায়, বাণিজ্য, কৃষি 

ও শিল্পে এক মহাব্যস্ততা। লীলাবভীর বন 

উদ্বাহরণের মধ্যে দেখা যায়, ভারতীয় বণিকেরা কত 

রকমের শুক দিচ্ছে, অর্থের হিসাব করছে, দ্রব্য 

বিনিময় করছে । গণনার প্রয়োজনীয়তা তখন 

একেবারে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয়তাই 

আবিষ্কারের প্রধান ধারক। আর একটা কথা-- 

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগে পুরোহিত সম্প্রদায় 

গণিত শাস্টাকে একচেটিয়া করে তার মধো ধর্ম 

ও রহস্য ঢুকিয়ে দেয় নি। তাছাড়। অন্থদিকে আবার 

ব্যবহারিক শিক্ষাকে শুদ্র ও দাসদের হাতে ছেড়ে 
দেয় নি। তাঁরা যে একটা সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রচলন করেছিল তা ঠিক না হতে পারে, কিন্ত 
তার! সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। 

হিন্দুদ্দের সংখ্যা-লিখন পঞ্চতিতে না হলেও 
পঠন পদ্ধতিতে একট! ক্রটি থেকে গেছে; কুড়ির 



৪৬০ হান ও বিজ্ঞান 

(বিশ এবিংখতি ) আগের সংখ্যা! হলে! উনিশ 
( এউনবিংশতি ); ত্রিশের আগের সংখ্যাটা 
উনত্রিশ।- এমনিভাবে প্রত্যেক দশকের আগের 

সংখ্যাটা দশক থেকে উন, অর্থাৎ এক কম করে 

বল] হয়। রোমানরা তাদের লিখন পদ্ধতিতে 

এমনি একটা ব্যবস্থা করেছিল। চার সংখাটা 
পচ থেকে এক কম (৬, ৬), নয় দশ থেকে 

এক কম ([%, 2, চলিশ পঞ্চাশ থেকে দশ কম 
(2117), চারশ” পাচশ' থেকে একশ কম (00 

[))- ইত্যাদি । এই পঞ্গতি আবির করে 

[ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 

রোমানরা উন্নতির নামে সভ্যতার চাকা পিছন 

দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছিল। হিন্দুরা এতটা 

বাড়াঝাণ্ড কবে নি, তবুও তদের সংখ্যা পঠন 

পদ্ধতিতে যে সামান্য ক্রটি থেকে গেছে তাঁও 

প্রগতির পরিপন্থী। ভারতীয় শিশুদের শতকিম়া 

অভ্য।সের সময় প্রত্যেক দশকের আগের সংখ্যাটায় 

এসে হোচট থেতে হয়। এক্রটিটা সহজে দূর হতে 

পাবে, ঘর্দি উনিশ, উনত্রিশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলির 

জন্যে এক একটা নতুন নামকরণ করা যায়। 

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি-চালিত সাবমেরিণ নটিলাস। 



সঞ্চয়ন 

শিশুর তোত্লামি রোগ 

ভোত্লামির প্রথম লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা দেয় 

আ'ডাই থেকে পাচ বছর বয়দের শিশুদের মধ্যে। 

বল কাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রৌগও বাড়তে থাকে 

এবং কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করে। 

তোত্লামি শিশুর অগ্রগতির পথে বাধার স্থষ্টি 

করে। পারিপাখিক অবস্থার দঙ্গে সে খাপ খাইয়ে 

নিতে পারে না, বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় অস্থবিধ| দেখা 

দেয় এবং শিশুর সাধারণ আচরণও স্বাভাবিকভাবে 

গড়ে উঠতে পারে না। শিশুর পক্ষে যেমন নবাইর 

সঙ্গে মেলামেশা কঠিন হয়ে পড়ে, অন্যেরাও তেমনি 
তার সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করতে পারে 

না। এ সবই যেন পিতামাতার বিবেকের প্রতি 

তিরক্কারন্বূপ; কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা 
যায়, তোত্লামির উৎস হলে! পারিবারিক জীবনের 

পরিবেশ। 

কোন পরিবারে যদ্দি সব সময় ঝগড়াঝাটি, 

হট্টগোল গেগেই থাকে, বিশেষ করে রাতের বেলায়, 
আর শিশুকে যদি অযথা মারধোর, গালিগালাজ 

করা হয়, তাহলে শিশুর তোংঙামি রোগ দেখা 

দিতে পারে। অথচ বাপ-মায়ের এই কথাটা 

একবারও ভেবে দেখেন ন|। 

অনেক শিশুদেরও সময় অতি-আদছুরে 

তোংলামি রোগ দেখা দেয়। কারণ এই সব শিশুর 

আত্মসং্যম ও নিয়মান্ববত্তিতার অভাব ঘটে এবং 

ধীরে-স্থৃস্থে ও ভালভাবে কথা বলা শিখবার মত 

ধৈর্যও থাকে না। 

কথা ফোটবাঁর সময় থেকেই শিশুর কথ! বলার 

দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। শিশুকে সব দিক 

থেকে সাহাযা করতে হবে। শিশু যেন সর্বদাই 

জড়তাহীন ও স্থউচ্চারিত কথা শুনতে পায়। 

শিশুর কথা ধীরে ধীরে ভাল হতে থাকে। 
তাই শিশুকে তাড়াহুড়া! করে কথা শেখানো উচিত 

নয় কিংবা কথার জন্তে ধমকানো বা জোর-জবরদস্তি 

করা উচিত নয়। এসব করতে গেলে শিশু ব্যন্ত 

হয়ে কথা বলতে চাইবে, গলায় কথা আটকে যাবে, 

থতমত খেয়ে বার বার ঢোক গিলবে। সনে ধে 

ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না, সে কথা বুঝতে 
পেরে আরও ভড়কে যাবে এবং শেষ পযন্ত 

তোত্লামি দেখা দ্রেবে। অথব। বেশী কথ! বলবার 

জন্তে শিশুকে আবার প্রশংসা করাও ভাল নয়। 

এতে শিশু তাঁড়াতাড়ি কথা বলবার চেষ্টা করে এবং 

আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকে । শিশু কথা 

বলবার সময় ঠিক শব্দ খুঁজে পায় না কিংবা চিন্তার 

স্তর হারিয়ে ফেলে । এতে দ্িধ। দ্রেখা দেয়, একই 

শন্দ ও বাক্য বার বার বলতে থাকে, অধৈর্ধের 

ভাঁবভঙ্গী প্রকাশ পায়। তখন বুঝতে হবে, শিশু 

তোত্লার পধায়ে এসে দাড়াচ্ছে। 

আগে লোকে ভাঁবতো, তোত্পামি বোগ 

বংশগত--কোন কোন লোকের স্বভাবগত ; 

হ্বতরাং এ রোগ হবেই এবং এর কোন প্রতিকার 

আসলে কিন্তু তা নয়। তোত্লানি রোগ 

যত তাড়াতাড়ি চিকিৎস! 

নেই। 

নিশ্চই সারাঁনে। যায়। 

সরু হবে, ততই স্থফল পাওয়া যাবে। একেবারে 

গোড়াতেই রোগের প্রতিকার করা উচিত, 

বিশেষজ্ঞদের দেখালে প্রয়োজন। অবহেলা করা 

উচিত নয়। 



৪৬২ শু(ন ও বিজ্ঞান / ১২শ বর্, ৮ম সংখ্যা 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় ভ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় 

সোভিদ্েট চিকিত্সা বিজ্ঞান আযাকাডেমীর 

সদস্য এ. এফ. তুরের ক্লিনিকে অন্তঃসত্বা নারীর 
জ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় করবার গব্ষেণা অভূতপূর্ব 

সাফল্য লাভ করিয়াছে । গব্নণায় দেখা গিয়াছে 

যে, গর্ভবতী নারীর রক্ত পরীক্ষা দ্বারা সন্তান পুত্র 

ক্রিদাসের রক্তের যৌন ধৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শ্বেত- 
কণিকাগ্ুপ্রি সংখ্যা পরিবর্তনের হিসাব করেন। 

কাচের 2াইডে রক্তের পোচ দিয়া, প্যাপেন- 

হ[ইম সলিউশনের সাহাধ্যে সেই রক রপ্ত করিয়া 

দেখ! গিয়াছে যে, নিউট্রোফিল কোঁষগুলির নিউ- 

১নং চিত্র 

হইবে না কন্তা হইবে তাহ| বুঝিতে পারা ঘায়। 
এই সম্পর্কে এ, লিবফ লিখিয়।ছেন_ 

€ৈজ্ঞানক ওয়াই. এ. ভেরেশ্গাগিন ৬০ জন 

স্বাস্থ্যবতী নারীর রক্তের শ্বেতকণিকার যৌন 

বৈশিষ্যগুণি লক্ষ্য করেন। সেই পরীক্ষার্ধীন 

পিয়পের চারিপকে এমন কতকগুলি জিনিষ 

রহিয়াছে, যেগুপিকে বলা হয় সেক্স ক্রোম্যাটিন, 

স[মান্তল বপ্ু, নিউক্লিয়াসের উপগ্রহ ইত্যাদি। 

আকারের ভিত্তিতে নিউক্লিয়াসের সেই উপার্গ- 
গুলিকে চারিট অ্রেণাতে ভাগ করা হইয়াছে £-- 

২নং চিত্র 

নারীরা অস্ত:সত্বা ছিলেন না। তারপর তিনি ১২০ 

জন আদক্বপ্রসবা নারীর রক্ত পরীক্ষ। করিয়া নিউ- 

(ক) বুড়া আঙ্গুলের মত ( ১নং চিত্র দ্রব্য )। 

(খ) বিন্দুর মত ( ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 



সঞ্চয়ম ৪৬৩ 

গভবতী নহেন, এইবপ ৬৭ জন মহিলার রক্ত 

নিয়পিধিত রূপ ফল পাওয়া 

অগা, ১৯৫৯] 

(গ) সরল রেখার মত, সুতার মত বা 
ব্ড়শীর মত ( ৩নং চিত্র জর্রব্য )। 

(ঘ) টেনিস র্যাকেটের মত শৃন্গ বৃত্ত গিয়াছে £- 
(এগুলি ১ হইতে ১৫ মাঁইক্রন দীর্ঘ সুক্ষ ক- ৬.৪; খ-৪৭.১;)গ_৬)ঘ-ও 

পরীক্ষার ছার! 

ক+খ হরর তগ্তর দ্বারা নিউক্লিয়াস হইতে ঝুলিতে ক+থ- ৫৩,৫) 
থাকে ) (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। | 

রক্তের যৌন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা যে ১২* জন আদরপ্রসবা মহিলাকে পরীক্ষা 
করিবার জন্য ৫০০ নিউট্রোফিল লইয়া প্রতিটি করা হয় তাহাদের মধ্যে ৬৯ জন পুত্র ও ৫১ জন 

শেণীর যৌন-টবশিষ্ট্যসম্পন্ন কোষের কেবল সংখ্যা, কন্তা প্রসব করেন। 

৪নং চিত্র 

ক ও খ শ্রেণীর কোঁষের যোগফল এবং সেই যোগ- যে ৫১ জন নারী কন্যা প্রস্ব করেন, তাহাদের 

ফলকে গ শ্রেণীর কোষের সংখ্যার দ্বারা ভাগ রক্ত পরীক্ষার ফল £-- 

করিলে ষে ভাগফল ঈ।ড়ায় তাহ! হিনাব কর। হয় । ক-_:৪'৪) খ-৫৮ ;গম্প ৭১ ০৩ 

৪ 
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কথ" ৬২৪; ৭৮৭, 

ফরাফল হইতে বুঝা যাইবে যে, গর্ভে কন্যা 

থাকিলে খ শ্রেণীর কোষের সংখ্য। ২১টি বাড়ে, 

অর্থাৎ গর্ভবতীর রক্তের স্ত্রী-চবিত্র আরও প্রকট 

হইয়া]! ওঠে। 

গর্ভে যাহাদের পুত্র থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে 

পরীক্ষার ফল দাঁড়াইয়াছে__ 

ক--৫'২)খ--৮১/গী-১১২)ঘ 7০7৭ 

এ 
গ 

দেথ। যাইতেছে যে, উপরের ৬* ঢান গতবতী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৮ম নংখ্য। 

নহেন, এইরূপ নারীর রক্তে খ শ্রেণীর কোষের 

তুলনায় এই ক্ষেত্রে ৭ শ্রেণীর কোষের সংখ্যা ৬ ভাগ 

হইয়া গিয়াছে, গ শ্রেণীর কোষের সংখ্যা দ্বিগুণ 

হইয়াছে এবং ভাগ ফল ১'১৮-এ নামিঘ্া গিয়াছে; 

অর্থাৎ গর্ভধারিণীর রক্তের পুরুষ-চরিত্র প্রাধান্য 

লাভ করিয়াছে। 

পরীক্ষিত ১২৭টি ক্ষেত্রের মধ্যে ১১৯টিতে 

ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নিভু্ল 

হইয়াছে। 

_-( "মৌভিযেট মেডিদিন”- ৫ম সংখ্যা, | 

১৯৫৯ হইতে) 

ক্যা্সার রোগের সমস্ত 

ক্যান্সার রোগের সমন্যা ও তার প্রতিকার 

সম্বন্ধে উইলিয়াম টমপন লিখেছেন--ক্যান্সার 

কোন নতুন রোগ শয়। মাঙ্গষের জীবন যত 

পুরনো তত পুরনো এই রোগ। এই রোগের 

প্রমাণ পাওয়া গেছে ডাইনোসরের শিলীভূত 

দেহাবশেষের মধ্যে। বিখ শতকেও এই রোগ 

নতুন কিছু নয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে 

বর্তমান কালে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখ। 

খাচ্ছে কেন? এর অনেক কারণ রয়েছে। 

এ-সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই যে, 

আমাদের পৃরপুরুষদের তুলনায় আমরা এখন দীর্ঘতর 

জীবন লাভ করেছি এবং যদিও ক্যান্সার যে-কোন 

বয়সেই দেখা দিতে পারে--তবু একথা বলব যে, তা! 

(মাটা মুটিভ্তাবে বৃদ্ধ বয়সেরই রোগ । অতীতে বহু 
শিশু পূর্ণ বয়দ লাভ করতে পারতো না, ষারা 
পারতো৷ তারাও আবার দীর্ঘায়ু হতে পারতো না। 

তার ফলে ষে বয়সে সাধারণতঃ ক্যান্সার হয়, সেই 

বয়সে পৌছাবার স্থঘোগ তাদের কমই হতো। এক 
কথায় বক? যেতে পারে, পেনিসিলিন প্রভৃতি 

জীধনরম্মী ভেষজ আবিরের ফলে যে দীর্ঘ জীবন 

আমর! লাভ করেছি, তারই মূল্য দিচ্ছি ক্যান্সার 
রোগ ভোগের মধ্য দিয়ে। 

আর একটি কথা--এমন অনেক রকমের ক্যান্সার 

আছে য| প্রতিকারযোগ্য। একশ, বছর পুর্বে 

ক্যান্সারমারেই ছিল মারাম্মক। আজ এই 
অবস্থার পরিবতন ঘটছে- প্রতি বছর রোগমুক্ত 

লোকের সংখ্যা বৃদ্ধ পাচ্ছে। এর কারণ অনেক । 

একট! কারণ হলো, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি। 

অবশ্ত এর সব চেয়ে বড় কারণ হলো, আমন! প্রথম 

অবস্থাতেই রোগকে চিনতে শিখেছি । এইটেই 

হলো এ-সম্পর্কে আসল কথা; কারণ ক্যান্সার রোগ 

যত তাড়াতাড়ি ধর! পড়বে, তত তাড়াতাড়ি তাকে 

সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। 

মুখের ক্যান্সার প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে 

শতকর1 ৮৫ জনের ক্ষেত্রে রোগমুক্তি সম্ভব; কিন্ত 

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা সম্ভব না হলে শতকর! মাত 

১৩ জনকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। জরামুর 

ক্যান্সারের ক্ষেত্রে (মেয়েদের সাধারণতঃ জরায়ুতেই 
ক্যান্সার হয় ) শতকরা ৭৮ জনকে ন্ৃস্থ করে তোলা 

যায়, যদি প্রথম দিকে তার চিকিৎ্সাঁর ব্যবস্থা কর! 
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ঘ/য়। চিকিত্সা বিলব্ষিত হলে শতকরা ১৪টির 

বেশী রোগমুক্তির আশ] করা যায় না। এ-সম্পর্কে 

দৃষ্টান্ত হিসাবে ম্যাঞ্চেন্টারের ক্রিষ্টি হাসপাতালের 
চিকিৎসার ফলাফলের কথা উল্লেখ করা যেতে 

পাবে। এটি বুটেনের একটি নামকরা হাসপাতাল । 

জরায়ুর ক্যান্সার নিয়ে প্রায় ২৮০০ রোগী এখানে 

চিকিৎসার জন্যে আমে; তাদের মধ্যে ৮৬৭ জন্ 

রোগ নিরাময়ের পর ফিরে যায়। আরও ১,৫৬০ 

জন রোগী হয়তো রোগমুক্তির আশা করতে পারতো, 

যদি তারা কিছু আগে চিকিৎসার জন্তে আসতো 
অর্থ ৭০০ জন মেয়ের মৃত্যু হতো না, যদি তারা 

রোগের সুরুতে এসে চিকিত্সার স্থযোগ নিত। 

এই কারণেই এখন ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণকে 

শিক্ষিত করবার দিকে বেশী করে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। 
আমাদের যা প্রথম জানতে হবে তা হলো এই যে, 

ক্যান্সার অন্য দশটা রোগের মতই ভয়াবহ, তার 

বেশী কিছু নয়। কয়েক রকমের ক্যান্সার আছে 

ঘর চিকিৎসা অন্যান্ত অনেক রোগের চেয়ে সহজ) 

আমাদের পক্ষে এ-ক্ষেত্রে যা করণীয় তা হলো, সন্দেহ 

হওয়া মাত্র চিকিষ্পকের শরণাপন্ন হওয়া । সত্য 

কথ! বলতে কি, রোগের ভয় মন থেকে একেবারে 

দূর করে দিতে হবে। অনেকে বলেন, এই ভয় 

অনেক সময় ক্যান্সার রোগের উত্পত্তির কারণ হয়ে 

থাকে । প্রখ্যাত বুটিশ সার্জন সার হেনিজ অগিল্ভি 

বলেন-স্ৃধী লোকের কখনও ক্যান্সার হয় না। 

বুটশ জনমাধারণ আর্জ বুঝতে পেরেছে, ক্যান্সার 

এমন কিছু ভয়াবহ রোগ নয়। তার জন্যে যা 

প্রয়োজন তা হলো, ঠিক সময়ে রোগ চিনতে পারা 
এবং রোগ চেনবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা 

করা! লেজগ্ে আজ বৃটেনের স্কুলগুপিতে জীববিদ্যা 

সঞ্চয়ন ৪৩৫ 

সংক্রান্ত কোর্স গুলিতে ক্যান্সার সম্পর্কে তালিম 

দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষকের! 
এবিষয়ে খুব উত্পাহ দেখাচ্ছেন। ছাত্রদের 
বোঝানো হচ্ছে, ক্যান্সার রোগট| কি এবং তা 

কি পযন্ত ভয়াবহ হতে পারে। তাদের এভাবে 
তালিম দেবার কারণ হলো, তাঁরা যেন বড় হয়ে 

ক্যান্সার সম্পকে অকারণ ভীতি পোষণ না করে। 

তাঁরা যেন বুঝতে পারে, সময়মত চিকিৎসার সৃযোগ 

নিলে অন্ত সব রোগের মত ক্যাম্নারও দূর কর 

সম্ভব। 

ক]ান্সারের চিকিৎসা-পদ্ধতি-তিন রকমের 

সার্জাপি), রেডিও-থরাপি এবং কেমিও-থেরাপি। 

সময় মত রোগের প্রসার বন্ধ করতে সার্জারি এবং 

রোগের মূল অপপারণের জন্যে অপারেশন মবচেয়ে 

ফলপ্রদ ব্যবস্থা । উদ্াহরণম্বরূপ বলা যায়-জর|যুব 

ক্যান্সার প্রসার লাভ করবার পূর্বে যদি তাকে 

আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, তাহলে শল্য-চিকিৎমকের 

কাজ হবে জরাধু অপসারণ করা । 

কেমিও-থেরাপি- ক্যান্সার কোষ ধ্বংসের জন্তে 

ভেষজের ব্যবহার--এটি এখনও তার টৈশব 

অবস্থায় রয়েছে । এখনও এমন কোন ভেষজ 

পাওয়া যায় নি, যার সাহাধ্যে শ্বাভাবিক কোষের 

ক্ষতি নাকরে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে 

ধংস করতে পারা যায়। অদূর ভবিষ্যতে এই 

ধরণের কোন ভেষজ যে আবিদ্কৃত হবে না, এমন 

কথাও জোর করে বল! যায় না। বিজ্ঞ'নীরা 

এরূপ কোন ভেষজ আবিষ্কারের জন্যে এখনও সমানে 

চেষ্টা করে চলেছেন । 

রেডিও থেরাপি অবশ্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় 

এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 

প্লাষ্টিক সাজরির লক্ষণীয় উন্নতি 

প্রা্টক সার্জারির লক্ষণীয় উন্নতি সম্পর্কে ডেনিস 

বার্ডেন্স্ লিখেছেন-১৩ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই 

পর্ধস্ত লগ্তনের রয়েল কলেন্জ অব সার্জন্স-এ প্রান্টিক 
সার্জারি সম্পর্কে যে আত্বর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
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হয় তাতে জাপান, সৌদি আরব, আই্্ুলিয়া, 
আর্জেন্টিনা এবং ভেনেন্ুয়েলা সহ ৪৫টি দেশের 

প্রায় ৮০* প্রতিনিধি যোগদান করেন। 

ভারত থেকে এমেছেন কলিকাতার শ্রেট 

স্বখলাল কারনানি মেমোরিয়ল হাসপাতালের 

প্লাক সার্জারি বিভাগের ডাঃ অঞ্চলি মুখার্জি, 

লঙ্্ৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারির অধ্যাপক মি: এস, 

সি. মিশর, পুনার দেহাঙীর নশিং হোমের সার্দন 

মিঃ এন. এইচ, আট্টিয়া এবং শোঙ্বাইয়ের গ্রাণ্ট 

মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক সহকারী সাছন ৪ 

টিউটর মিঃ আর. জে. মানেকষা। 

সার্জারির এই বিশেষ দিক সম্পর্কে সহযোগিত। 

আরও কি পযন্ত সম্গ্রপারণ কর যেতে পারে, সে 

বিষয়ে আলোচনা করে দেখছেন। তাদের উচদ্াশ্টা 

হলো হাজার হাজার বিকৃত বাবিকলাঙ্গ লোকের 

জীবনে নৃততন করে অ।খ| ও আনন্দের বার্তা বহন 

করে আনা। 

প্লাষ্টিক সার্জারি এক হিনাবে অঙ্গবিশেষের 

পুনর্গঠনের কাজ। অর্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও কোন 

বিকৃতি দেখা দিলে তার সংস্কার সাধনই প্রাষ্টিক 

সার্জারির প্রধান কাজ। এই চিকিত্পা তিন 

রকমের-_রিপেয়ারেটিভ,পেডিয়াটিক ও কস্মেটিক। 

রিপেয়ারেটিভ প্রাটিক সার্জারি সব রকম 

দুর্ঘটনায়, যেমন-রাস্তায়, বাড়িতে বা আগুনে যে 

সব দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে ক্ষতি পূরণের কাজ 
করে। কুষ্ঠরোগের ফলে কিংবা ক্যান্সারের 

চিকিৎসায় যে বিকৃতি দেখা দেয়, গেই বিরৃতি 

দূর করবার কাজেও তা সাহাষ্য করে থাকে। 

পেডিয়াটিক সার্জারির কাজ হলো শিশুদের 

জম্মগত বিকৃতি দূর করা। পূর্বে এই ধরণের 
বিকৃতি নিয়ে ধারা জন্মগ্রহণ করতো (৯৫০ জনে 

এক জন) তারা এই বিরুত 'অঙ্গের দুঃখ সারা 
জীবন বহন করতে বাধ্য হতো।। এতেষে কেবল 
তাদের জীবিকার্জনের পথে অন্থবিধ| দেখা দিত 

তা ন্য়, তাদের মানসিক স্বখও নষ্ট হতে!। কিন্তু 

শ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

এখন তারা স্বাভাবিক অঙ্গমৌষ্ঠটব নিয়ে স্বাভাবিক 
জীবনযাপনের স্থযোগ পেয়েছে । 

কস্মেটিক সার্জারি বা কাস্তিবর্ণক সার্জারির 

প্রয়োজন হয়, শতকরা পীচজনের বা তারও কম 

ক্ষেক্ে। এর উদ্দেশ্য হলো, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি 

করা। মেয়েদের কাছে, বিশেষভাবে মানমিক 

স্বাস্থ্য এবং মনোবলের ভন্তে দেহসৌষ্ঠবের একটা 

গুরুত্ব আছে। একজন অভিনেত্রীর যদি নাক 

অধাভাবিক লঙ্গ। হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে বিশেষ- 

ভাঁবে নায়িকার ভূমিকাম্ অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় 

না) মে জন্যে তাকে প্রাষ্টিক সার্জনের শরণাপন্ন 

হতে হয়। গ্রাষটিক সান যদি মনে করেন তাতে 

তাঁর দেহসৌষ্টবের উন্নতি হবে, তা হলে তিনি 

তার উপর ছুপ্রি চালাতে ক্রটি করেন না। নাকও 

তার ম্বাভাবিক হ্য়। বনু অভিনেত্রী এভাবে 

তাদের দেহের নানা ধরণের খুত দূর করবার 

জন্যে প্রার্টিক সার্জনেপ্ শরণাপন্ন হয়েছেন । 

বছরে বৃটেনে প্লার্টিক সার্জারির 

লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে । এ-সম্পর্কে একট] উল্লেখ- 

যোগ্য কথা হলে। এই যে, ইউরোপের প্লার্টিক 

সাজনদের দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যে শিক্ষা লাভ 

করেছে। অবশ্য এই প্রাষটিক সার্জার বুটেনের 

আবিষ্কার মনে করা ভুল হবে। 

মুখের উপর এই ভাবে ছুরি চালিয়ে চিকিৎসার 

কাজ হাজার হাজাব বছর আগে ভারতীয়দেরও 

জান্1 ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ শাস্বে নাক 

এবং কানের সংস্কার সম্পর্কে চমতকার বিবরণ 

পাওয়া যায়। বিকৃত ওষ্ঠ সংস্কারের কথাও চীনের 

প্রাচীন পুথিপত্রে পাওয়া যায়। কিন্ত আধুনিক 
যুগে রয়েল কলেজ অব সার্জন্সএর একজন বুটিশ 

সদস্য কনষ্ট্যান্টাইন কারপুয ইউরোপে প্রথম প্রা্টিক 

সার্জারির অপারেশন করেন। ১৮১৬ সালে তার 

যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা শল্য-চিকিৎসার 

ক্ষেত্রে একট। উল্লেখষোগ্য দলিল হয়ে আছে। 

তার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বৃটেনে 

গত ৩০ 
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এ-সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয় এবং প্লারিক সার্জারিরও 

অনেক উন্নতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সার হ্যারল্ড 

গিলিস, ধিনি এ-সম্পর্কে বু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার 

করেন এবং অন্যদের এই নতুন পদ্ধতি শিক্ষা 

দান করেন-_হাঁজার হাজীর জীবন এই প্লাষ্টিক 

সার্জারির সাহাযো রক্ষা করতে পেরেছেন। তার 

এই কাঙ্গের উপর ভিত্তি করে সার আচিবন্ড 

ম্যটাকিনডে| এবং আরও অনেকে যুদ্ধে আহত 

বুটেনের সৈনিকদের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গ- 

প্রত্যনঙ্গ সংস্কারের কার্জ করেন। সাসেক্সের 

অন্র্গত ইষ্ট গ্রীনষ্টেডের বাণী ভিক্টোরিয়া হাস- 

পাতালের একদল প্রার্টিক সার্জন এই ভাবে 

৬*ৎ-এর বেশী অগ্রিদগ্ধ বৈমানিকের (যাদের মধ্যে 

১৬০ জনই হলেন ক্যানাভীয় ) চিকিৎস| করেন। 

বুটিশ প্রাষ্টিক সার্জারির ক্ষেত্রে অন্য ধারা খাতি 

লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন-অধ্যাপক 

টি. পি. কিলনার, রেইনফোর্ড মোলেম এবং 
ডেভিড ম্যাথুজ্জ। বহু তরুণ সার্জন ৪ এই চিকিৎার 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃ সুনাম অর্জন করেছেন। 

প্লাষ্টিক সার্জারির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বটে, 

কিন্ত এ-সম্পর্কে গবেষণার কাজ এখনও বন্ধ হয় 

শি; এখনও সমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে 

আরও কি ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ 
দিকের উন্নতি সাধন সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ বলা যায়__চামড়া গ্র্যাকটিং সম্পর্কে, অর্থাৎ 

রুম চামড়ার স্থলে স্থম্থ চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে 

আটটি পরধবস্ত অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অন্তের 

সঞ্চয়ন ৪৬৩৭ 

চামড়া নিগ্বেও এ কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা 

হতে পারে অস্থামী ভাবে; কারণ যমজ আর এক 

জনের চামড়া! না| হলে এই চামড়া শরীর গ্রহণ 

করতে পাবে না। 

কেন এই ভাবে অন্যের দেহ থেকে এনে আর 

এক জনের দেহে চামড়া বাবহার কর! সম্ভব হয় না, 

তার রহস্য হয়তো একদিন উদঘাটিত হবে। লগ্ন 

বিশ্ববিচ্ভালয় এবং সেণ্ট মেরিজ হম্পিট্যাল 

মেডিকেল স্কুলের সার্জারির অধ্যাপক মি: চার্লদ 

রব বলেছেন -তত্তর স্থানান্তর সংক্রাস্ত সার্জারির 

এই অমীমাংমিত রহস্য আজ একট] ঝড় সমস্যা! । 

এই স্থানীন্তরণের সমস্যার যদি কোন দিন সঘাধান 

করা যায়, তাহলে সার্জরি নাটকীয়ভাবে রাতা- 

রাতি রূপ পরিধর্তন করবে-যেমন তা একদিন 

করেছিল আ্যার্টিদেপ পিন ও আযানেস্থেটিক্ম্ 

আবিষ্কিত হবার পর। 
প্রাক সার্জারির জন্যে যে সব জিনিষ 

প্রয়োজন, তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক কাজ 

হয়েছে। বহু ইউনিটের নিঙ্জের ব্যাঙ্ক রয়েছে, 

যেখানে চামড়া সংরক্ষিত আছে এবং কোন 

কোন ইউনিটের (যেমন--সেণ্ট মেরিজ হশ্পিটাল 

মেডিকেল স্কুল ) আছে এই সঙ্গে রক্ত নালী, অস্থি, 
উপাস্থি, গ্রন্থি প্রভৃতি নংরক্ষণের ব্যবস্থা । 

প্রাষ্টিক সার্জারি চিকিৎম/-বিজ্ঞানের একটি 
অতি জটিল দিক, কিন্তু তা সত্বেও চিকিত্নকেরা 
যে ভাবে এই দিকের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন 
তাঁতে হাঞ্জার হাজার বিরত বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তি 

যেআশান্বিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান 
১৯৫৭-৫৮ সালে আস্তর্জ[তিক ভূ-পদার্থতাত্বিক 

বিজ্ঞান বর্ষে মহাজাগতিক রশ্মিনংক্রান্ত তথ্যানু- 

সন্ধীনের পরিকল্পন। কার্ধকরী করিবার ফলে বিশ্বের 

ষাবতীদ্ বিজ্ঞানীর পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহু নতুন 

তথ্য উদঘ।টিত হইয়ীছে। 

মহাজাগতিক রশ্শি প্রকৃতপক্ষে রশ্মি নহে। 
ইহারা অতিখক্তিশাণী বিছ্যুতাবিই কণিকার 
সমষ্টি মাত্র। এই সকল কণিকার মধ্যে এমন শক্তি 
নিহিত আছে যে, মন্তন্য-নিমিত কোনও যন্ত্রের 
সাহায্যে এই ধরণের কণিকা উত্পাদনের কথা 
কল্পনাও কর! যায় না। 
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হয় তাতে জাপান, সৌদি আরব, আগ্েলিয়া, 

আর্জেন্টিনা এবং ভেনেজুছেলা সহ ৪৫টি দেশের 

প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। 

ভারত থেকে এসেছেন কলিকাতা শ্রেঠ 

স্থখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হামপাতালের 

পািক সার্জারি বিভাগের ডাঃ অঞ্লি মুখাজি, 

লক্ষৌ বিশ্ববিগ্ঠালছের সাঁজাদির অধ্যাপক মিং এস. 

নি. মিআ, পুনার জেহাঙ্গীর নাপিং হোমের সার্জন 

মি: এন, এইচ, আনিমা এবং বোঙ্াইয়ের গ্রাণ্ট 

মেডিকেল কলেজের অবৈতণিক সহকারী সাগন ৭ 

টিউটর মি: আর. জে. মানেকযা। 

সার্জারির এই বিশেষ দিক সম্পর্কে হযোগিত। 

আরও কি পযন্ত সম্পপারণ কর। যেতে পারে, সে 

ব্ষয়ে আলোচনা করে দেখছেন। তাদের উদ 

হলো হাঙ্দার হাজার বিকৃত বা বিকপাঙ্গ লোকের 

জীবনে নৃতন করে অশ| ও আনন্দের বার্ত। বহন 
করে আনা। 

প্লাহটিক সার্জারি এক হিসাবে অঙ্গবিশেষের 

পুনর্গঠনের কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও কোন 

বিকৃতি দেখা দিলে তাঁর সংস্কার সাঁধনই প্লাক 

সার্জারির প্রধান কাজ। এই চিকিতসা তিন 

রকমের--রিপেয়।বেটিভ,পেডিয়াটিক ও কসমেটিক | 

রিপেয়ারেটিভ প্রাটিক সাঁজারি সব রকম 

দুর্ঘটনায়, যেমন-_বান্তায়, বাড়িতে বা আগুনে থে 

সব দুর্ঘটনা! ঘটে, তাতে ক্ষর্তি পূরণের কাজ 
করে। কুষ্টরোগের ফলে কিংবা ক্যান্সারের 

চিকিৎসায় যে বিকৃতি দেখ] দেয়, দেই বিকৃতি 

দূর করবার কাজেও ত] সাহান্স করে থাঁকে। 

পেডিয়াটিক সার্জারির কাঞ্জ হলো শিশুদের 

জন্মগত বিকৃতি দূর করা। পূর্বে এই ধরণের 

বিকৃতি নিয়ে যার! জন্মগ্রহণ করতো! (৯৫০ জনে 

এক জন) তাঁরা এই বিরূত অঙ্গের দুঃখ সারা 

জীবন বহন করতে বাধ্য হতো। এতে যে কেবল 
তাঁদের জীবিকার্জনের পথে অন্থবিধ! দেখ! দিত 

তা নয়, তাদের মানসিক স্থখও নঞ&ঈ হতে!। কিন্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ,৮ম সংখ্যা 

এখন তারা স্বাভাবিক অঙ্গমৌঠব নিয়ে ম্বাভাবিক 

জীবনযাপনের হ্যোগ পেয়েছে । 

কম্মেটিক স্ংর্জারি বা কান্তিব্ণক সার্জারির 

প্রয়োজন হয়, শতকরা পাচজনের বা ভারও কম 

ক্ষেত্রে । এর উদ্দেশ্য হলো, দেহের পৌন্দর্য বৃদ্ধি 

ক?। মেয়েদের কাছে, বিশেষভাবে মানমিক 

স্বাস্থ্য এবং মনোবঝলের জন্তে দেহসৌচগবের একটা 

গুরুত্ব আছে । একজন অভিনেত্রীর যদি নাক 

'অধ্থাভাবিক লঙ্ঘ। হয়, তাঁহলে তার পক্ষে বিশেষ- 

ভাবে শায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় 

1); পে জন্যে তাকে প্রাঙটিক সার্জনের শরণাপন্ন 

হতে তন। প্রাক সাজন যদি মনে করেন তাতে 

তার দেহশৌ্বের উমতি হবে, তা হলে তিনি 

তার উপর ছুপ্রি চালাতে ক্রটি করেন না। নাকও 

তাপ স্বাভাবিক হয়। বহু অভিনেত্রী এভাবে 

তাদের দেহের নানা ধরণের খুত দূর করবার 

জন্যে প্রার্টিক মাজনেপ শরণাপন্ন হয়েছেন। 

বছরে বুটনে প্রাষ্টিক সার্জারির 

লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে । এ-সম্পর্কে একট] উল্লেখ- 

খোগ্য কথা হলো এই যে, ইউরোপের প্লাঙ্টিক 

সাভনদের দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যে শিক্ষা লাভ 

করেছে । অব্য এই প্রািক সার্জারি বুটেনের 

আবিষ্কার মনে করা ভুল হবে। 

সুখের উপর এই ভাবে ছুরি চালিয়ে চিকিৎসার 

কাজ হাজার হাজাব বছর আগে ভারতীয়দেরও 

জান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রে নাক 

এবং কানের সংস্কার সম্পর্কে চমত্কার বিবরণ 

পাওয়া যায়। বিকৃত ওঠ সংস্কারের কথাও চীনের 

প্রাচীন পুৃথিপত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক 

যুগে রয়েল কলেজ অব সার্জন্সএর একজন বুটিশ 

সদস্য কনষ্ট্যান্টাইন কারপুযু ইউরোপে প্রথম প্লার্টিক 

সার্জারির অপারেশন করেন। ১৮১৬ সালে তার 

ষে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা শল্য-চিকিৎসার 

ক্ষেত্রে একটা উল্লেখষোগ্য দলিল হয়ে আছে। 

তার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বুটেনে 

গত ৩০ 



অগা, ১৯৫৯ ] 

এ-সম্পর্কে অনেক গবে্ষণ! হয় এবং প্রাষ্টিক সার্জারিরও 

অনেক উন্নতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সার হারল্ড 

গিলিল, ধিনি এ-সম্পর্কে বু নতৃন পদ্ধতি আবিষ্কার 

করেন এবং অন্যদের এই নতুন পদ্ধতি শিক্ষা 
দান করেন--হাঁজার হাজীর জীবন এই প্লাষ্টিক 

সার্জারির সাহায্যে রক্ষা করতে পেরেছেন। তার 

এই কাজের উপর ভিত্তি করে সার আচিবল্ড 

ম্যআাকিনডো এবং আরও অনেকে যুদ্ধে আহত 

বুটেনের টপনিকদের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গ- 

প্রত্যঙ্গ সংস্কারের কাঞজজ করেন। সাপেক্সের 

অন্তর্গত ইষ্ট শ্রীনষ্টেডের রাণী ভিক্টোরিয়া হাস- 

পাঁতালের একদল প্লাষ্টিক সার্জন এই ভাবে 

৬০*-এর বেশী অগ্নিদদ্ধ ঠব্মানিকের (যাদের মধ্যে 

১৬০ জনই হলেন ক্যানাভীয় ) চিকিৎসা করেন। 

বৃটিশ প্রাঞ্টিক সার্জারির ক্ষেত্রে অন্ত ধারা খাতি 

লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন- অধ্যাপক 

টি. পি. কিলনাঁর, রেইনফোর্ড মোলেম এবং 

ডেভিড ম্যাথুজ । বহু তরুণ সার্জন৪ এই চিকিৎপার 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃ স্বনাম অর্জন করেছেন। 

প্লাষ্টিক সার্জারির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বটে, 

কিন্ত এ-সম্পর্কে গব্ষেণার কাজ এখনও বন্ধ হয় 

নি; এখনও সমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে__ 

আরও কি ভাবে চিকিতসা-বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ 

দিকের উন্নতি সাধন সম্ভব হতে পারে। দৃষ্টান্ত- 

স্বরূপ বলা যায়-__চামড়া গ্র্যাফটিং সম্পর্কে, অর্থাৎ 

রুম চামড়ার স্থলে স্স্থ চামড় ব্যবহার সম্পর্কে 

আটটি পর্যন্ত অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অন্তের 

সঞ্চয়ন ৪৬৭ 

চামড়া নিয়েও এ কাজ হতে পারে, কিন্তু সেট 

হতে পাবে অস্থায়ী ভাবে; কারণ যমজ আর এক 

জনের চামড়। না হলে এই চামড়া শরীর গ্রহণ 

করতে পাবে না। 

কেন এই ভাবে অন্তঠের দেহ থেকে এনে আর 

এক জনের দেহে চামড়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, 

তার রহস্য হয়তো একদিন উদঘাটিত হবে। লগুন 

বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং সেণ্ট মেরিজ হম্পিট্যাল 

মেডিকেল স্কুলের সার্জারির অধ্যাপক মি: চার্লদ 

রব বলেছেন -তন্তর স্থানাস্তর সংক্রান্ত সার্জারির 

এই অমীমাংসিত রহস্য আজ একটা ঝড় সমস্ত] | 

এই স্থানীস্তরণের সমস্যার যদি কোন দিন সমাধান 

করা যায়, তাহলে সার্জারি নাটকীয়ভাবে রাতা- 

রাতি রূপ পরিবর্তন করবে-যেমন তা একদিন 

করেছিল আ্যার্টিসেপপিন ও আ্যনেস্থেটিকৃদ্ 

আবিষ্কৃত হবার পর। 
প্রষ্টিক সার্জ(রির জন্তে যে সব জিনিষ 

প্রয়োজন, তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক কাজ 

হয়েছে। বহু ইউনিটের নিঙ্গের ব্যাঙ্ক রয়েছে, 

যেখানে চামড়া সংরক্ষিত আছে এবং কোন 

কোন ইউনিটের (যেমন--সেণ্ট মেরিজ হম্পিটাল 

মেডিকেল স্কুল ) আছে এই সঙ্গে রক্ত নালী, অস্থি, 
উপাস্থি, গ্রন্থি প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা । 

প্রাষ্টিক সার্জারি চিকিৎস/-বিজ্ঞানের একটি 
অতি জটিল দিক, কিন্তু তা সত্বেও চিকিৎসকেরা 
যে ভাবে এই দিকের উন্নতির জন্তে সচেষ্ট হয়েছেন 
তাতে হাজার হাজর বিকৃত বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তি 
যে আশান্বিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান 
১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জতিক ভূ-পদার্থতাত্তবিক 

বিজ্ঞান বর্ষে মহাজাগতিক রশ্িপংক্রান্ত তথ্যান্থ- 

সন্ধীনের পরিকল্পনা কারকরী করিবার ফলে বিশ্বের 

যাবতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহু নতুন 

তথ্য উদ্ঘ।টিত হইয়াছে। 

মহাজাগতিক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে রশ্মি নহে। 
ইহারা অতিশক্তিশাণপী বিছ্যুতাবিষ্ট কণিকার 
সমষ্টি মাত্র। এই সকল কণিকার মধ্যে এমন শক্তি 
নিহিত আছে যে, মন্গুযু-নিন্নিত কোনও যষ্ত্রে 
সাহায্যে এই ধরণের কণিকা উত্পাদনের কথ 
কল্পনাও করা যায় না। 



৪৬৮ 

ভূ-পদার্থতাবিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 

সময় সুর্যের আভ্যন্তরীণ কার্ধকলাপ সর্বাধিক বৃদ্ধি 

পাইয়াছিল।  ইহ| মহাজাগতিক রশি সম্পর্কে তথ্য 

সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়। এই সময়ে 

সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যে রকম বুদ্ধি পাইঘছিল, 
সেরকম আর কোনও স্ময়ে হয় নাহ। 

বিজ্ঞানীরা এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, 

এই মহাজাগতিক রশ্ির প্রাথমিক পর্যায়ের শতকরা 

শান ও বিজ্ঞান / ১২শব্ধষ, ৮ম সংখ্যা 

সাধারণভাবে মৌলিক মহাজাগতিক রশ্রি- 

কণিক1 যাহাকে প্রাথমিক বা প্রাইমারিজ বলা হয়, 

তাহারা তৃপৃষ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া পৌছায় না। কিন্ত 
ইহারা পৃথিবীর বাঘুমগুল পর্বস্ত আপিয়া সেখানকার 

কণিকা গুলিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলে। তখন এ 

মহাজাগতিক রশ্মিকে বলা হয়, সেকেগারিজ বা 

দ্বিতীয় পধায়ের রশ্মি । 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির তীত্রতার 

আনি 

| নু 
ক 

আ'স্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্বক বছরে উপবীকাশে বিকিরণ পরিমাপ 

করবার জন্যে একজন গবেষক-কর্মী ইউ. এস. এ-র প্রথম কৃত্রিম 
উপগ্রহের মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করছেন। 

৯* ভাগ কণিকা মহাশৃন্ত হইতে আপিয়া পৃথিবীর 
আবহমগ্ুলের উধধ্বন্তবে অবিরত প্রচণ্ড বেগে পতিত 

হইতেছে। ইহারা হইল হাইডরোক্ষেন পরমাণুর 
কেন্দ্রীন, অর্থাৎ প্রোটন। এইগুলি খুবই শক্তিশালী । 
বাকী দশভাগ হিপিয়াম অথব| তাহার তুলনায় 

আরও ভারী কোন পরমাণুর কেন্দ্রীন। ইহারা 

হইল অ।ল্ফ1 কণিক!। 

যে পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা ভূ-পদার্থভাত্বিক 

বিজ্ঞান বর্ষে মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিতে 

পারিয়াছেন। ইলেকউ্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎ- 

চৌধ্ক সংক্রান্ত নানারকম ক্রিয়াই যে ইহার মূলে 
রহিয়াছে, তাহাও তাহার] জানিতে পারিয়াছেন। 

সূর্বই হইল এই সকল ক্রিয়ার উতৎ্স। মহাশৃন্তে 

বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে যে তড়িৎচৌম্বক প্রভাব 
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রহিয়াছে, তাহার উপর ইহাদের নান। প্রতিক্রিয়া 

হইয়া থাকে । 

মৌরদেহে যে ভাঙ্গীগড! চলিয়া থাকে, তাহার 

পরিমাণ অন্যান্য সময়ের তুলনায় সবীপেক্ষা কম 

পরিলক্ষিত হয় ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ 

সালে তাঙ্গাগড়। সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া 

যান । এই সময়কার পালোচনায় দেখা গিয়াছে 
যে, স্ধদেহের ক্রিমা-প্রতিক্রিমার হান-বুদ্ধি অন্ু- 

সারেই মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্বাস-বৃদ্ধি 

হইয়'ছে। 

সমগ্র বিশ্বেই শৌরকলঙ্কের পরিমাণ প্রতি ১১ 

বংসর পর পর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । মহাজাগতিক 

রশ্মির তীত্রতাব হ্ান-বৃদ্ধিত এই কাল-চক্রের 

আনন আন্ুণারেই হইয়া থাকে । 
১০ হইতে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু সীলার পাত 

ভেদ করিয়া এই সকল রশ্মি-কণিকা কতখানি 

প্রবেশ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়াই 

বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 

করিয়াছেন। ফোটন, ইলেকট্রন এবং পজিউ্রন 

পড়ে প্রথম শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে 
মেসন। প্রথম শ্রেণীর কণিকাকে বলা হয় মহা- 

জাগতিক রশ্মির সফট কম্পোনেন্ট এবং দ্বিতীয় 

শ্রেণীর রশ্মিকে বলা হয় হার্ড কম্পোনেণ্ট। 

শৌরকলক্কের সংখ্যা যখন সর্বাধিক বুদ্ধি পায়, 

সেই সময়ের তীত্রতার তুলনায় যখন কলস্কের 
পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে তখন এই হা 

কম্পোনেণ্টের তীব্রতা শতকরা ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া 

থাকে। মেন কণিকা বু জিনিষ ভেদ করিয়া 

যাইতে সক্ষম। ইহারা ১ হাজার কোটি ইলেকউ্রন- 

ভোন্টেরও অধিক শক্তিসম্পন্ন। 

সঞ্চয়ন ৪৬৯ 

মহাজাগতিক রশ্িন্ন তীব্রতা সম্পকে 

তথ]ান্ুসদ্ধান করিতে গিয়া ইহার নিরক্ষবৃত্তও 

ভূ-চৌথক নিরক্ষবৃত্ত যে একই স্থানে নয়, তাহা 

জানা গিয়াছে । এই জন্যই বিজ্ঞানীর! মনে করেন 
ষে, মহাশুন্যে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রহিয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইহাদের উৎ্সও মহাশৃন্েরই কোন স্থ।নে_ 
পৃথিবীতে নয়) 

মাকিন বিজ্ঞানীরা এই রশ্মি সম্পর্কে আর একটি 
নৃতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের এই 
আবিষ্কার হইতে জানা যায়, সৌরকলক্কের সর্বাধিক 

বৃদ্ধির সময় যত অগ্রনর হইতে থাকে, মহাশৃন্য 
হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া! ব্ছ শক্তিশালী রশ্মি ততই 

পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আমে। কিন্তু কিছুদূর 

আসিয়াই বাধাপ্রাপ্ত হয়--পৃথিবী পর্যস্ত আসিয়া 
পৌছিতে পারে না। 

কোন কোন দিক হইতে সৌরকলঙ্কের দরুণ 

মহাজাগতিক রশ্মির পথ পরিবর্তন হইয়া থাকে । 
তবে বিজ্ঞানীদের মতে, স্থ্য হইতে বিপুল পরিমাণে 

যে বাষ্প উতৎদারিত হইতেছে, তাহাও ইহার কারণ 

হইতে পারে। 

বহুকাল হইতেই মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব 

সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল; তবে ইহাদের 

উৎস যে কোথায় এবং প্রকৃতি কিরূপ তাহা জানা 

ছিল না। ভূ-পদার্থতাত্বিক বিজ্ঞান বর্ষে সমগ্র 

বিশ্বের বিজ্ঞানীদের পর্যালোচনার ফলে বহু নৃত্তন 
নৃতন তথ্য উদঘ|টিত হইয়াছে। মহাঞ্জাগতিক 
রশ্মি সম্পর্কেও তাহারা সঠিক ধারণ] করিতে 

সক্ষম হইয়াছেন । এই সকল নৃতন নৃতন আবিষ্কার 

মহাবিশ্ব সম্পর্কে তথ্যাদ্ধানের পক্ষে বিশেষ 

সহায়ক হইবে। 



করোনারি থন্বোসিস 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

করোনারি থম্বোপিস কথাটা আজকাল আমাদের 

অতি পরিচিত। এর নাম শুনলেই একটা আতঙ্ক 

উপস্থিত হয়। এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যাটা € খেন 

বেড়ে গেছে ! তাই এর সম্পর্কে অনেকেরই জানবার 

কৌতৃহল থাকা ম্বাভাবিক। 
করোনারি থম্বোপিপ কথাটার সঠিক অথ হতো 

অনেকেরই জানা নেই । তবে এটা যে হতপিণ্ডের 

কোন রোগ তা সবাই জানেন। করোনারি শব্দটা 

এসেছে করোনারি আটাপী থেকে, আর থম্বোসিস 

মানে রক্ত জমাট বাধা । তাহলে করোনারি 

থগ্বোপিসের অর্থ দাড়াচ্ছে, করোনাপি ধমনীর 
মধ্যে রক্ত জমাট বাধা। গ্বংপিগ্ডের মাংসপেশীকে 

বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে করোনারি ধমনী। 

এই ধমনী মাংদপেশীর প্রত্যেকটি স্থানে পিয়মিত 

ভাবে পিবারাত্র রক্ত সরবরাহ করে। করোনারি 

ধমনীর আফতন কোথাও ঝড়, কোথাও বা ছোট । 

ছোট বাঁ ঝড় যেকোন করোনারি ধমনীর মধ্যে 

রক্ত জমাট বেঁধে গেলেই বক্ত চঙাচলে বাধা স্যষ্টি 

হয়। ফলে এ ধমশী দ্বারা হংপিণ্ডের যে সব 

এল।কায় রক্ত সঞ্চাপত হয়_সে সব স্থান রক্তশৃ্ভ 

হবার ফলে মুহতের মধ্যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি 

করে। 

করোনারি থপ্বোসিন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 

করবার আগে আমাদের হংপিণ্ ও তার রুক্ত 

সঞ্চালনের কথায় ফিরে যেতে হবে। 

দিবারাত্র ধুকৃধুক করছে যে হতপিও--সেটি 

কি? এটি মাংসপেশীর দ্বার গঠিত একট পাম্প 
বিশেষ। হ্ৃৎপিগড ভিতরের দিকে একটা লঙ্ব 

পার্টিশন দিয়ে ছুভাগে বিভক্ত--একটা বাম আর 

একটা দক্ষিণ। আবার এই দুটি ভাগের প্রত্যেকটি 

একটি আড়ামাড়ি পার্টিশন দিয়ে ছু-ভাগে বিভক্ত 

রেছে। তাহলে বাঁদিকে ছুটি কুঠরি-একটি 
উপরে ও একটি নীচে। ডান দিকেও ঠিক 

তেমনি। উপরেরটিকে অলিন্দ (4১৪:1916 ) 

নাচেরটিকে নিলয় € ৬৪০০1০1০) বলা 

( ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

হতখপিগ্ডের মাংসপেশীর নাম মায়োকাডিয়াম। 

ম|ংসপেশীর প্রত্যেকটি স্থত্র পরস্পরের সঙ্গে 

সংযুক্ত। কাঁজেই একটি সুত্রে কোন উত্তেজনার 

সষ্টি হলে সব মাংদপেশীতে একই সঙ্গে সেই 

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এটি হ্বৎ্পিণ্ডের মাংস- 

পেশীর বিশেষত্ব । হৃৎপিণ্ড নিজে থেকেই তার 

কাজ করবার উত্তেজনা যোগায়, অর্থাৎ বাইরের 

কোন উত্তেজনা না পেয়েও হৃৎপিণ্ড নিজ থেকেই 

কাঁঞ্জ করে চলে। স্বংপিণ্ড একবার সঙ্কুচিত হয় এবং 

পরমুহতেই আবার প্রলারিত হয়। এই সঙ্কোচন 

ও প্রসার্ণ প্রক্রিয়ার নাম যথাক্রমে সিষ্টোল এবং 

ডায়াষ্টোল। বাম নিলয়ে থাকে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ 

অকিজেনযুক্ত রক্ত এবং দক্ষিণ নিলয়ে থাকে 

অবিশুদ্ধ বক্ত। অক্সিজেন বিমুক্ত অবিশ্ুদ্ধ রক্ত 

দেহের সব জায়গা থেকে শিরা এবং পরিশেষে 

উধ্ব ও নিয় মহাশিরার মাধ্যমে হংপিগ্ডের দক্ষিণ 

নিলয়ে আসে । উধ্ব মহাঁশিরা দিয়ে অবিশুদ্ধ 

রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে এসে পড়ে । সেখান 

থেকে দক্ষিণ নিলয়ে আসে। নিম্ন মহাশিরা 

দিয়ে রক্ত দক্ষিণে অলিন্দের পিছনে এসে পড়ে 

এবং পরে দক্ষিণ নিলয়ে যায়। এখান থেকে 

পরিশোধিত হবার জন্যে এই র্ক্ত ফুস্ফুদে যায়। 

পরিশোধিত রক্ত ফুস্ফুন থেকে বাম অলিন্দে এবং 

পরে বাম নিলয়ে আসে। বাম নিলয় থেকে উদ্ভূত 

£ 7 

এবং 

হয়। 
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হয়েছে মহাঁধযনী। বাম নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত ভি 

হলে সেটি আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হয়। বাম 

নিলয় সঙ্কৃচিত হবার ফলে এই মহাধমনী দিয়ে 

বিশুদ্ধ রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

মহাধমনীয় উৎপত্তি স্থলে তিন জায়গায় তিনটি 

খিত অংশ আছে । এগুলিকে বলা হয় মহাধমনীর 

সাইনাস। এই সাইনান থেকে হৃংপিণ্ডের মাংস- 

পেশীকে মরব্রাহকারী ধমনীর উৎপত্তি হয়। 

দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মত হৃৎপিণ্ডের মাংস- 

করোনারি থন্দোসিস ৪৭১ 

গাছের কাণ্ড থেকে যেমন শাখা, শাখা থেকে 

প্রশাখা, আবার তার প্রশাখা ইত্যাদি বেরয়, 

ঠিক তেষনি করোনারি ধমনীর কাণ্ড থেকে 
ছোট শাখা এ শাখ। থেকে আরও বহু প্রশাখা 

বেরিয়ে হৃৎপিণ্ডের সর্বাংশে বক্ত যোগান দেয়। 

এ প্রশাখা এবং অতি সুত্র বু ধমনী হৃৎপিণ্ডের 

মীংসপেশীর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে প্রায় 

নেপ্টে থাকে । এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে বল। 

হয় জালক বা ক্যাপিলারি। ক্যাপিলারিগুলি 

১নং চিত্র 

পেশীও রক্ত ছাঁড়। বাচতে পারে না। রবুক্ত বয়ে 

নিয়ে যায় অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় খাগ্ঠ। 

হৃ্পিণ্ডের কুঠরি থেকে যে মহাধমনী বেরয় তা 
থেকে যে হত্পিণ্ডে সরবরাহকারী ধমনীর উৎপত্তি 

হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ছুটি 
সাইনাস থেকে ছুটি করোনারি ধনীর উৎপত্তি 

হয়। সেগুলি যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ করোনারি 

ধমনী । বাম করোনারি ধমনীটি হৃৎপিণ্ডের 

সামনের এবং বা-দিকের অংশকে, অর্থাৎ বাঁদিকের 

নিলয়কে আর দক্ষিণ করোনারি ধমনী হৃৎপিণ্ডের 
পিছনের ভান দিকের € কিছু পরিমাণ বাঁদিকের 
ংশকেও ) অংশে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। 

৫ 

অতি ক্ষুদ্র আর পাতল1। কিন্তু এরাই হৃৎপিণ্ডের 
মাংসপেশীতে অক্সিজেন ও খাছ বয়ে নিয়েযায়। 

আবার হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী থেকে নিষ্ষাশিত 

আবর্জন! ক্যাপিলারির মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে 

আসে। ক্যাপিলারিগুলি খুব ছোট ছোট শিরার 

সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । কতকগুলি শিরা একসঙ্গে 

মিলে বড় শিরা এবং কয়েকটি বড় শিরা মিলিত 

হয়ে হ্বৎপিণ্ডে সরবরাহকারী প্রধান শিরা তৈরী 
করে। শিরার ভিতর দিয়েযে রক্ত আসে তার 

মধ্যে অক্সিজেন থাকে না, কোন থান্ঘদ্রব্য থাকে না, 

থাকে কেবল অপ্রয়োজনীয় আবর্জন।। শির! এই 
আবর্জনা নিয়ে ফেলে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে। 



৪৭২ 

দেহের মধ্যে অনেক ধমনী আছে, যারা জোায় 

জ্গোড়ায়--একটি ব-দিকে আর এক্টটি ডান দিকে 

থাকে । এই সব ধমনীগুলি পরস্পরের বিপরীত 

দিকে রক সরবরাহ করবার পর এমন এক স্থানে 

আসে, যেখানে তারা উভয়ে সংযোর্জিত হয়। এ- 

ধরণের সংযোজনের একটা স্থবিধ। এই যে, কোন 

দিকের ধহনী বোগাক্রাস্ত হলে অন্য দিকের ধমনী 

থেকে রক্ত এলে ঝোগাক্রাস্ত ধমনী দ্বার] পদ্িবা।ঠিত 

নে বত্ত সরবরাহ করতে পারে । কিন্তু হৃংপিণ্ের 

বেলায় ঠিক এই রকম শ্বিধ। নেই বললেই চলে। 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

দক্ষিণ করোনারি ধমনীর ছুটি প্রধান শাখা 
হচ্ছে 

১। মাজিন্াল--হৃংপিণ্ডের দক্ষিণ ধার দিয়ে 

যায বলে এব নাম এরকম হয়েছে, অনেকে এরপ 

মনে করেন। 
২। ইণ্টারুভেটি কিউলার -- ভেটিকল্ বা 

নিলরেরু মধ্যেকার মাঁংসপেশীকে রক্ত সরবরাহ 

করে বলে এদের এরকম নাম হয়েছে। 

বাম করোনারি ধমনীর একটি মাত্র গুধান 

এথ। আছে-_সেটি বেশ চওড়া । তার নাম ইণ্টাঁর- 
হেটি কিউলার। 

২নং চিত্র 

স্বাস্থ্যবান যুবক ব| শিশু কোন দুর্ঘটনার ফলে খত 

এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ ছাড়া অন্য রোগে মৃত্ত 

ব্যক্তিদের শব ব্যবচ্ছেদের পর ভ্বংপিগ্ের রক্ত- 

সংব্হনকারী ধমনীগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক 
অচদদ্ধান করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে জানা 

গেছে যে--শিশু, যুবক বা ত্রিশ বছরের কাছা- 

কাছি কোন লোকের হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহন- 

কারী ধমনীর প্রধান প্রধান শাখাগুলি তাদের পথ 

পরিক্রমার কোন স্থানেই পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত 

হয় না। তবে মধ্যবয়স্ক লোকের হংপিণ্ডে 

কঝোনারি ধমনীর দুটি শাখাকে তাদ্দের পথ-পরি- 

ক্রমণের শেষে সংযোজিত অবস্থায় দেখ গেছে। 

দু-দিকের ছুই ইণ্টারভেন্টিকিউলার ধমনী 

হৃংপিণ্ডের শীর্ষদেশের কাছে এসে সংযোর্জিত হয়। 

( ২নং চিত্র দ্রব্য )। 

এরকম হবার কারণ আছে। করোনারি 

ধমনীর কোন শাখা সামান্ততম রোগাক্রান্ত হলেই 

স্থানীয় এলকা রক্ত পায় না। তখন একে সাহাধ্য 

করবার জন্যে পাশের কোন ধমনী ধীরে ধীরে লম্বা 

হয়ে আক্রান্ত অংশটির উপর্ভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, 

তখন রক্তচলাচল আবার শ্বাভাবিক অবস্থায় আনে। 

ছুই ধমনীর এই সংযোজনের ফলে যে নতুন রক্ত 
চলাচল প্রক্রিয়ার স্থষ্টি হয়, তাকে ইংরেজীতে বলা 

হয় কৌল্যাটার্যাল সাকুলেশন। হৃৎপিণ্ড রক্ত 



অগা, ১৯৫৯] 

চলাচলের এই পশ্চাত্-দ্বার পদ্ধতি গ্রহণ করে 
বিপর্দ উপস্থিত হলে। করোনারি ধমূনীর কোন 
দিকের শাখ| যদি বোগগ্রন্ত হয়ে রক্ত-সরবরাহ 

বন্ধ করে, তখন সেই সক্কট-মুহূর্তে এই হচ্ছে একমাত্র 
পন্থা, ঘা অবলম্বন করে হতৎপিগড বেঁচে থাকবার চেষ্টা 

করে। ( ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

এবার করোনারি থন্বোসিসের অধ্যায়ে 

কিরে আদা যাক। করোনাপ্ি থক্বোশিল 
সম্থঘ্ধে আমাদের যে এত আতঙ্ক, তার কারণ 

হচ্ছে_-এই রোগ আসে হঠা্ড কোন এভাল। না 
পিয়ে। বেশীর ভাগ শ্ষেত্রেই দেখা গেছে, গভীর 

করোনারি খন্বোসিস ৪৭৬ 
রক্তবাহী ধমনীও জরাগ্রন্ত হয়ে ক্রমশঃই শুকিয়ে 
যেতে থাকে এবং সপীবনী শক্ত লোপ পেতে 

থাকে। সে জন্তেই আমরা দেখি যে, মানুষের 

জীবনের মধ্য পথে করোনার থম্বোনিস হয়। 

শুধু এ কারণেই নয়, কোন কারণে করোনারি 
ধমনীর কোন শাখা ছিড়ে গেলে, সেই হিন্ন 

অংশ শুয়ে যেতে থাকে। 

ধমনীগুলি যখন শুকিয়ে যায় (106860618 

৮6) তখন রক্ত-চাপ ব'ড়ে। তাহলে বুঝ। 

গেল যে, উচ্চ রক্ত-চাপের রোগীদের ধমনীগুলি 

স্বভাঁবতঃই শীর্ণকাঁয়। কাজেই রূক্তের চাপ খুব বেশী 

৩নং চিত্র 

রাতে এই রোগের প্রথম আক্রমণ হয়। একে 

আকম্মিক আক্রমণ, তাঁর উপর আবার বাঁত্রিবেলা-- 

এই ছুয়ে মিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তোলে। 
এখন প্রশ্ন ওঠা ম্বাভাবিক--এ বোগের কারণ 

কি? আথেবোমা, অর্থাৎ ধমনীর মাংদপেশীর 

একটি সুর (£১:050191 11)61008) শুকিপ়ে গেলে 

রক্তচলাচলেন্ পথ সন্কৃচিত হয়ে যায় এবং রক্ত 

চলাচলে বাধা স্্টি হম্ব। করোনাপি ধমনীতে 

আযাথেরোমা হলে রক্ত চলাচলে ব্যাহত হয়। কেন 

এ-পকম হয়? মানুষেদ বয়দ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 

হলে করোনারি ধমনীর কোন শাখ| রক্তের চাপে 
ছিড়ে খেতে পারে। এ ছিন্ন অংশ ক্রমশংই 

শুকিদ্ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা স্থটি করে। 

এছাড়া আরও কারণ আছে। অনভ্যন্ত 

লোক যর্দি হঠাৎ ক্রমগত অন্বাভাবিক 

শারীরিক পরিশ্রম করতে আরম্ভ করে, তাহলে 
তার হৃংপিগের মাংদপেশী সহজেই দুর্বল হয়ে যায় 
এবং হৃৎপিণ্ডের ধমণীগ্তলি ক্রমশ:ই অকর্মণ্য হয়ে 
পড়তে থাকে । করোনারি ধমনী নিম্ডতেজ হয়ে 
পড়লে হৃংপিগ্ডের মাংসপেশী উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত 
না পেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। 



১৭৫ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

আধুনিক কালের বিবিধ গবেষণার ফলে জানা 
গেছে যে, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং নানা 

উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাদের দিন কাটে, তাদের 

্বংপিণ্ডের করোনারি ধমনী অতি সহজেই জীর্ণ ও 

দুর্বল হয়ে যায়। এছাড়া দিফিলিন, বাতরোগ 

এবং অগ্ঠান্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগের আক্রমণ 

হলে করোনারি ধমনী ক্ষতিগ্রন্ত হয়। অনেক সহয় 

করোনারি ধমনীর মধ্যেকার আয়তন (10106) ) 

ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মুখ একেবারেই বনজ হয়ে 
যায়। উল্লিখিত কোন কারণে যদি কোন বড় শাখ। 

ধনীর মধ্যেকার ফাকা পথ ক্রমশঃ বা হঠাৎ 

[ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখা 

আম্নতন এবং দৈর্ঘ্য দৌর করে বেড়ে যায়। তখন 

কোন শারীরিক পরিশ্রম বা কোন উত্তেজনা- 

পূর্ণ কাঞ্জ করলে হঠাৎ করোনারি ধমনীর কোন 

শাখা ছিড়ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধ! সৃষ্টি 

হতে পারে। তাছাড়া ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট 

বেদে যেতে পারে। ঘে কারণেই হোক, 

করোনারি ধমণীর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল হয় না। 

প্রথমে অল্প, পরে বাধার পরিমাণ বাড়তে থাকলে 

রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে ষায়। (৪নং চিত্র 

ভুষ্টব্য )। 

ব্রাউন এবং পিয়ারলন, তাদের দীর্ঘ অভি- 

রাশ পিতা রিএদী 
28447 রি ত 
5৭1 ডি 

১:০৭: ৯৬২৯, 

ক ২ ্ 

_.. লাস কাবোনাহি প্রাগির 

বিলাসী শাগ+া (পোপ ০] 

ক এত পষ্প (তন (০) 

৪নং চিত্র 

বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে রক্ত জমাট 

বাধে আর স্থানীয় মীংসপেশী রক্তহীন হয়ে পড়ে। 

র্ক্তহীন মাংসপেশীতে তখন রোগের সৃষ্টি হয়। 

রজশুন্ত মাংসপেশী ক্রমশঃ অনাড় হয়ে একেবারে 
মবে যায়। 

বরোনারি থস্বোনিসের আরও কাঁরণ আছে। 
অত্যধিক মানপিক উত্তেজনা হলে, দীর্ঘদিন 
মণ্ডিষ্কের কাজ করলে, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে, খুব বেশী 

খেলে বা অজীর্ণতায় করোনাবি ধমনী রোগাক্রান্ত 

হতে পারে। খুব বেশী খেলে পাকস্থলী এবং 

বৃহদস্ত্রেরে এক অংশ, যার নাম কোলন, তার 

জ্ঞতার ফলে সিদ্ধান্তে এপেছেন যে, করোনারি 

থম্বোসিস সীধারণত্ঃ ডিসেম্বর মাদে বেশ 

হয়। আবার তেও এবং হায়ার বলেন যে, কোন 

মাসে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে এ রোগ 

হতে পারে। গরম ঘর থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় 

বেরুলে সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে হৃদরোগে আক্রান্ত 
হয়ে পড়ে । 

করোনারি ধমনীর মধ্যে কখনো বা একটা 

জমাট পি (কুট) থাকে, কখনো আবার ছোট 

ছোট জমাট পি বিভিন্ন শাখার মধ্যে এখানে 

ওখানে ছড়িয়ে থেকে মাংসপেশীতে রক্তদঞ্চালনে 



অগাই, ১৯৫৯ ] 

বাধ! দেয়। ফলে এস্থানের মাংসপেশী অবিিজেন 

বা খাগ্ঠ কিছুই পায় না; কাজেই সেখানে নানাব্প 

বিকৃতাবস্থা ঘটে। 

বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, শতকরা 

৬৬.৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে বাম করোনারি ধমনীর নিশ্নগামী 

সম্মুথঙ্থ শাখার € £0606001 

01210 06 16100 6091017815 21025) মধ্যে 

এবং শতকর! ২৫-৪৭ ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষিণ করোনারি 

ধমনীতে থদ্বেদিদ হয়। শতকরা ৫-৩৩ ভাগ ক্ষেত্রে 

বাম সারকমক্রেক্স (৫6 ০72587028) ধমনীতে 

থস্বোসিস হয়। 

বাম করোনারি ধমনীতে ক্লটের স্থই হলে 

হংপিণ্ডের শীর্ষদেশের নিকটস্থ বাম নিলয়ের দেয়ালের 

সামনের দিকের এবং দুইটি নিলয়ের মধ্যেকার 

দেয়ালের 

আক্রান্ত হয়। 

আগেই বলা হয়েছে যে, রক্ত ন| পেয়ে হৃৎপিণ্ডের 

মাংমপেশীর তন্তগুপি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। 

সাধারণতঃ রোগের আক্রমণের পরে অন্ততঃ ২ ঘণ্ট| 

06301501108 

([1)061-561)00150]10056000100) 

না কাটলে রক্তশৃন্য পেশীতন্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহাষ্যে পরীক্ষা করে কোন উল্লেখষোগ্য ফল 

পাওয়া যায় না। তবে দেখা যায় যে, তন্তগুলি 

শ্টীত হয়েছে এবং নিজম্ব টবশিষ্ট্য হারিয়ে 

ফেলেছে । রোগ আক্রমণের কয়েকদিন পরে 

আক্রান্ত মাঁংদপেশী পরীক্ষা করে দেখা গেছে ষে, 

সেই অংশটি বিবর্ণ হয়ে যাঁয় এবং তার চারপাশে 

পূর্বেকার রক্তজনিত লাল রেখ| থাকে । ক্রমশঃই 
এ অংশটি শক্ত এবং মৃত অংশে পরিণত হয়। 

করোনারি ধমনীর মধ্যে ছোট কুট স্য্টি হলে 

বুক্ত-চলাচলে খুব বেশী অন্থবিধ| হয় না, কিন্তু এ 

কুট বা জমাট পিগুটি ক্রমশঃ আয়তনে বড় হতে 

থাকে এবং পরে রক্ত-চঙ্পাচলের পথ একেবারে রুদ্ধ 

করে দেয়। সেজন্যে এই রোগের প্রথম আক্রমণের 

কয়েকদিন পরেই আবার ছিতীম়ু আক্রমণ হয়। 

এবেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ আকম্মিক- 

করে।নারি থন্বোসিস ৪ ধ€ 

ভাবে হয়ে থাকে এবং ছুই*একদিনের মধোই চরম 
অবস্থার স্থত্টি করে। 

রোগী এবং তার আত্মীর-পরিজনেরা মনে করে 

থাকেন ষে, করোনারি ধমনীর মধ্যে ষে জমাট 

পিও রক্ত-চলাচলে বাধা দিচ্ছে, সেটি নিশ্চয়ই বাইরে 
বেরিয়ে এসে অন্ত কোথাও গিয়ে নতুন উপণর্গ 
স্ষ্টি করবে। কিন্ত এ ধারণ! সম্পূর্ণ অধান্তব। 

করোনারি থশ্বোপিসের আক্রমণ হঠাৎ হয় 

বলে আমরা মনে করি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 

গেছে ষে, আকম্মিকভাবে হয় না। রোগের প্রথম 

আক্রমণের আগের সপ্তাহ থেকেই বোগীর হংপিণ্ে 

৯ন্চনে ব্যথা হতে থাকে । এই ব্যথার ছিতিকাল 
অত্যন্ত কম বলে রোগী তেমন গ্রাহা করে না। 

তারপরে হঠাৎ একদিন ধখন করোনারি থস্বে(পিস 

আক্রমণ করে, তখন সে স্বভাবতঃই ঘাবড়ে যায়। 

করোনারি ধমনীর কয়েকটি রোগ বেশ 

পাশাপাশি । করোনারি থন্বোসিস,। করোনারি 

অক্ুসন,_মায়োকাডিয়াল ইনফারক্সন। করোনারি 
ধমনীতে অল্প রুট জমা হলে রক্ত-চলাচলে অস্থ্বিধা 

হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় না--এই অবস্থা 

হচ্ছে করোনারি থম্বোপিসের শর । যদি সম্পূর্ণরূপে 
ধমনীর মুখ বদ্ধ হয়ে যায় তবে মেই অবস্থাকে বলা 
হয়, করোনারি অরু,সন এবং কোন ধমলীতে রক্ত- 
চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হলে এ স্থানের মাংদপেশী 
রক্তহীন হয়ে ধীরে ধীরে মরে যায়--এই অবস্থাকে 

বলে মায়োকাডিয়াল ইনফাবক্সন। রোগের সরু হয় 

করোনারি থম্বোসিস নিয়ে, আর শেষ হয় 

মায়োকাডিয়াল ইনফ|রক্সনে। আবার প্রথম 
আক্রমণেই অনেক সময় রোগের শেষ স্তর আদতে 

পাবে। 

করোনারি থন্বোদিসে প্রথম থেকেই সুরু 

হয় নানা উপদর্গ। থুমের মধ্যে এই রোগের 
আক্রমণ হলে রোগী ব্যথার তাড়নায় চেঁচিয়ে ওঠে 

ঘুষ থেকে । অনহ্ ব্যথ। ক্রমশ:ই বুকের চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। এ-রক্ম অন্য যন্ত্রণা অন্য কোন 
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রোগে অনুভত হয় ন|। যন্বাঘ় রোগী ছটফট 

করতে থাকে । অনেকের আবার অজীর্ণ রোগ 

থাকার ফলে এ সমঘু আরো অস্বস্তি অহ্থভব 

করে। বদাণচিৎ এমন ক্ষেত্র দেখা গেছে ষে, 

একেবারেই যন্ত্রণা হয়নি। তবে শেষের ক্ষেতে 

রোগী প্রথম থেকেই শ্বাসকষ্ট অন্তু ভব করে। 

যন্ত্র! সর্বপ্রথম বুকের উপর দিকে অনুভূত হয়, 

তারপর ক্রমশঃই হাত এবং বুকের অন্যত্র 

ছড়িয়ে পড়ে। যশ্্রণার ;গ্গে সঙ্গেই রোগী বুকের 
ভিতবে একট চাপ অনুভব করে। এই যঞ্ধণ। 

কয়েক ঘণ্ট| শুধু নয়, দিনের পর দিন একই অবহায় 

থ।কতে পারে। ধীরে ধীরে আবো উপসর্গ রোগীকে 

ঘিরে ধরে। ধোগী ছূর্বল হয়ে পড়ে, অজ্ঞানও হয়ে 

ঘায়। তাছাড়া! অত্যধিক ঘর্মনিঃদরণ, 

শ্বাসকষ্ট এবং বমির উপসর্গ দেখ! দেয়। 

অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণার অন্গভূতি থাকে না; কারণ 

রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই রোগা চেতনাশুশ্য 

ইয়ে পড়ে। রোগের প্রথম অবস্থা হাত- 

পাঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘাম হতে থাক্জে, তীব্র যঙ্্রণা, 

এবং শ্বাসক্ অচহৃত হয় এবং হাত পায়ের 

আনুলের ডগা নীলাভ হয়ে যাঁয়। নাড়ীর গতি 

বেশ দ্রভ থাকে। রোগেব প্রথম বারো ঘণ্টায় 

রক্তের চাপ বাড়লেও তারপরেই হ্রাস পেতে থাকে । 

রোগের চতুর্থ দিনে রক্তের সর্বোচ্চ চাপ (পিষ্টোলিক) 
থাকে ৮*-৯০ মি. মি. এইচ-জি (২০-9০ 20 176) 

এবং সর্বনিয় চাপ ( ভাম়াষ্টোলিক ) থাকে ৩২-৩৫ 

মি. মি. এইচ-জি (30-35 1005. [8.)। এই 

নব লক্ষণণ্জলিকে এক সঙ্গে বলা হয় 'শক'। এই 

সময় ₹ছ লোক মারা যায়। অল্প অল্প জরও চলতে 

থাকে । রোগের সঙ্কটজনক অবস্থা প্রা ছয় সপ্তাহ 

পর্ধস্ত থাঁকে। তবে প্রথম দিকেই বেশী উপর্্গ 

দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের মাংলপেশী ক্রমশ: 

রক্তহীন হয়ে পড়ে) ফলে সঙ্কোচন প্রসারণ প্রক্রিয়া 

ধ্যাহত হয়ে এক সময়ে হদ্ম্পন্দন বন্ধ হয়েযায়। 

থপ্বোসিসের ফলে করোনারি ধমনীর মধ্যে জমাট 

অস্থির হণ, 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ 

পিগুটি আকার বড় হতে পাকে। রোগের 

পঞ্চম ও যষ্ট দিন থেকে ক্রমশই রক্ত জমাট বাধবাএ 

সময় (01916106 00706) কমতে থাকে, অর্থ,ৎ 

সে সময় থেকে আরো তাড়াতাড়ি রক্ত জমাট বাধতে 

থাকে। সে জন্তে রোগের পঞ্চম বা ষষ্টদিন থেকে 

তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্ধন্ত সময়টি খুবই সঙ্কটঞ্জনক 

এবং এ সমন মৃত্রু ঘটে থাকে। প্রথম অবস্থায় 
অনেক সমদ ছুটি িলয়ের মধ্যেকার দেয়ালে ছিদ্র 

হযে যায়; ফলে মৃত্যু আর৪ তাড়াতাড়ি আপে। 

আমন জানি যে, একটি পাতলা পর্দ। হৃপিগুকে 

ঢেকে রাখে_এর নাম পেরিকাডিয়াম। এই রোগে 

পেরিকাঠিয়াম আক্রান্ত হয়ে আরও অস্বস্তিকর 

অবস্থার সৃষ্টি করে। 

এতক্ষণ রোগের কারণ, উপনর্গ ইত্যাদি নিয়ে 

আলোচনা করা হলো। এবার এই রোগের 

চিকিৎপার কথা কিছু বলা যাক। চিকিৎসার 

প্রথম কথাই হচ্ছে, পরিপূ্ বিআ্রাম-_অন্ততঃ মাপ 

তিনেকের জন্যে নিতে হবে। 

পিবারাত্র শুশধাকারী রাখা উচিত। খুব অল্প 

পরিমাণে তরল খাগ্চ রোগাকে দেওয়। হয়। 

মলত্যাগের সমদ্দ রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, 

কারণ পে সময়ে বহু রোগী মারাযায়। 

রোগের প্রথম ছু-দিনের মধ্যে রোগীকে মুহুর্তের 

জন্যেও নড়তে দ্েওয়। উচিত নয়। শ্বাসকাধের 

স্ববিধার জন্তে অঝ্সিজেন গ্যান দেওয়া ভাল। যন্ত্রণার 

অনুভূতি কমাবার জন্যে মরফিন, পেখিভিন ইত্যাদি 

ইন্জেকসন দেওয়া হয়। রোগ নির্িয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 

রক্ত পরীক্ষা করা ও হৃৎপিণ্ডের ছবি (1200০- 

০9101961801) নেওয়া প্রয়োজন । 

পূর্বে আলোচিত “িক্-এর জন্তে রোগীর দেহে 

রক্ত দান করা হয়। তাছাড়া নর-ম্যাড্িনালিন, 

মেফেনটব্মিন,। কুইনিডিন, ডিজিট্যালিপ, 

আযমাইনোফাইলিন ইত্যাদি ওষুধ বিঙন্ন উপপর্গ 

নিবারণ কররাব জন্যে চিকিৎসকেরা ব্যবহার করে 

থাকেন। রক্তের জমাট-বাধা বন্ধ করবার জন্তে 
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রক্ষতঞ্চন-প্রতিষেধক ওষুধ হেপারিন, ডাইকুমাপিন 

ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। 

রোগী উন্নতির দিকে গেলে ছু-মান পরে 

বেশী বালিশ দিয়ে একটু উচু করে শোমীনো হয়। 
এমনিভাবে ধীরে ধ'রে হাটা বা সামান্য পেটের 

ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত । দীর্ঘদিন বিছানায় 

শুয়ে থাকবার দরুণ পায়ের বড় বড় শিরা রক্ত জমাট 

বাধতে পারে। পে জন্যে শোয়া অবস্থাতেই পায়ের 

ব্যায়াম কর। অবশ্ত প্রয়োজনীয় । 

». সম্প্রতি সোভিমেট রাশিয়াম এক নতুন 

পদ্ধতিতে এই রোগের চিকিৎসা চালাবার পণীক্ষা 

চলছে। কৃত্রিম উপায়ে রোগীর দেহ ও মন্তক্ষের 

রক্ত-সঞ্চালন বজায় রেখে চিধিত্মকেরা হৃৎপিণ্ড 

অস্ত্রোপচার করে রোগাক্রান্ত স্থানের চিকিৎসা 

করেন। এই পরীক্ষা সম্পূর্নবূপে সাফল্যম্ডিত 
হলে এই দুর্দান্ত রোগ বিজ্ঞানের কাছে পরাজয় 

স্বীকার করবে। 

অনেকের ধারণা, করোনারি থম্বোপিল আক্রান্ত 

রোগী ভাল হলেও বেশী দিন বাচে না; কিন্ত 

একথা ঠিক নম্ব। তবে যাদের ছোট বেলা থেকে 
»| বংখগত হৃদরোগ আছে, তারা ষদি এই রোগে 

করোনারি থ ন্দোদিস ৪৭৭ 

আক্রান্ত হয়ে ভাল হশে ওঠে, তাহলে তারাও 

দীর্ঘজীবন লাভ করবে কিনা, তা সঠিকভাবে বলা 
চলে না। কিন্তুযাদের সেরকম কোন ইতিহাস 
নেই, মে সব রোগীকে এই বোগমুক্তর পর কুড়ি 
বছরেরও বেশী স্স্থভাবে বাচতে দেখা গেছে। 

এই রোগ থেকে সম্পূর্মভাবে নিরাময় হতে গেলে 
প্রয়োজন--রোগীর সাহস এবং বাচবার জন্তে 

দৃঢ় সঙ্কল্প, মানপিক ঠ্য এবং শারীরিক ব্যায়াম 

অনুশীলন। একবার এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ 

করলে আর কোনদিন যে তার এই রোগ হবেনা, 

তার কোন নিশ্চম়তা নেই। কাজেই জীবনের বাকী 
দিনগুলিতে কোন দিনই দৌড়'নো, ভারী জিনিষ 
তোলা, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, হাতুড়ী 

পেটানো ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। 

সকালে বিকালে বেড়ানো, বাগান করা, খুব হাল্কা 

ব্যায়াম ইত্যাদি অনুশীলন করে হ্ৃ্পিণ্ডের মাংস- 

পেশতে রক্ত-সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখ! প্রয়োজন । 

করোনারি থনস্বোপিম খুব কঠিন রোগ--একথা 

সত্যি, কিন্ত তা বলে এ রোগ ষে সম্পূর্ন ছুবারোগ্য, 

সে ধারণ| মন থেকে মুছে ফেলা উচিত । 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতৃক আয়োজিত চতুর্থ 

বাষিক (১৯৫৯) প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নিমোক্ত 

ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাইফাছেন। ইহাদের প্রত্যেককে 
পঞ্চাশ টাক! হিপাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। 

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি তারকা চিহ্নিত করিয়া 

যথাসময়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হইবে। 

১। পদার্থ-বিচ্যা_বলবিছ্া'র ক্রমবিকাশ-- 

শ্রননীগোপাল কর্মকার, জলপাইগু'ড়। 

২। রসায়ন-বিগ্ভা--পারমাণবিক 

শ্রনিশিকাস্ত ভৌমিক। মেদ্দিনীপুর। 
শক্তি. 

৩। চিকিৎসা ও শারীরবিষ্ঠা--মৃত্যুর সঙ্গে 
পাঞ।--শ্রীকমলকৃঞ্ ভট্রাচার্ধ। কলিকাতা-২৮ 

৪। প্রাণী-বিদ্য1--হুদুর পিয়ানীর এক অঙ্জানা 
অধ্যায়- শ্মাশীষকুমার মাইতি। কলিকাতা1-১৯ 

৫| উদ্ভিদ-বিগ্ভা-নিমেষে কি ফুটবে না ফুল 

চকিতে ফল ফলবে না ?- শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যয়। 

কলিকা তা-২৬ 

৬। গণিত ও জ্যোতিবিগ্ঠা--বেতার ও বিশ্ব- 

ব্রক্মাড-শ্রীশাস্তিময় বহু । কলিকাত'-৯ 



পুস্তক পরিচয় 

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্র। (দ্বিতীয় 
সংস্করণ )-দিলীপ বস্থ। পশ্চিমবঙ্গ শাস্তি সংসদের 

পক্ষ হইতে প্রকাশিত। মূলা-_বাঁঝো আনা। 
আকাশ-বিহারে সাফল্য লাঁডের পর মানুষ 

অনেকদিন থেকেই মহাশূন্যে যাত্রার স্বপ্ন দেখে 

আনছিল। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সৌভিয়েট 

বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মহাকাশে কৃত্িম 

উপগ্রহ স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ-যাস্ার 

পথে মান্গষের প্রথম পদক্ষেপ সুরু হয়। তারপর 

অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে আরও যে সব বিম্ময়কর 

সাফল্য অঙ্জিত হয়েছে--তাতে নিঃসন্দেহে আশা 

করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই মাচ্ষ গ্রহাস্তর 

যাত্রায় সাফল্য লাভ করবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে 

মহাকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গ্রচেষ্টার 

অগ্রগতিও অতি বিম্ময়কর। আলোচ্য পুস্তক- 

থানিতে লেখক হ্ুন্দবরভাবে এই বজ্ঞানিক অগ্র- 

গতির সংক্ষিত্ধ বিবরণ দিয়্েছেন। এই বিষয়ে 

আগ্রহ্মীল পাঠকের পক্ষে পুম্তকখানি বিশেষ 

সহায়ক হবে বলেই আশ! করি। দ্র. চ. 

যুব কল্যাণ-বিলয় ঘোষ--শিশু সাহিত্য 

সংসদ) কলিকাতা-৯। 

আলোচ্া গ্রন্থে লেখক ৬ুটি অধ্যায়ে যুব কল্যাণ 

সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখকের অন্থবিধার 

কথা তিনি নিজেই বলেছেন। অস্থবিধা সত্বেও 

বইখানি যে তিনি সম্পাদন করতে পেরেছেন, 

সে জন্যে তিনি ধন্যবাদাহ। তবে উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার কোথাও কোথাও বাস্তব দৃ্টিভঙ্গীনম্মত বলে 
মনে হম না। জাতিভেদ প্রথার একটু এতিহাসিক 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এর সঙ্গে শিশুমনে 

যাতে ভালভাবে দাগ কাটতে পারে, এমন প্রকাশ- 

ভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে । বেকার জীবন ও আত্ম- 

হত্যার যে সম্বন্ধ সঙ করা হয়েছে, শিশুমনের দিক 

থেকে চিন্তা করলে সেট! এই বইতে স্থান না পেলেই 
ভাল হতো । 

সমাজ-উন্নমনের কথা শিশুদের কাছে পরিবেশন 

করা দুরূহ সমস্যা। আশা করি লেখক পরবর্তী 
সময়ে এই সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে অগ্রণী 

হয় দেশের কল্যাণ সাধন করবেন। 

আমরা! ফসল ফলাই--গ্রহিরখয় বন্দ্যোপাধ্যায়; 
শিশু সাহিত্য নংসদ; কলিকাতা-৯। 

লেখকের প্রচেষ্টা বিশেষ গ্রশংসনীয়। বাঙ্গনার 

বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ যে ক্ষেত্রে সাহিত্যের 

সম্পদ হিসাবে গণ্য তবে, নে ক্ষেত্রে লেখকের উপর 

গুরু দাযিত্ব পড়ে। বর্তমান গ্রন্থে শিশুদের জন্তে 

লিখিত বিষয়গুলি মহজবোধ্য করবার চেষ্া করা 

হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় অনেক জায়গায় তথ্যগত 
নিতৃলিতা রক্ষা পায় নি। এ ছাড়া বহু প্রচলিত 
পারিভাষিক শব ব্যবহার না করবার ফলে রচনার 

অর্থ কোথাও কোথাও বিজ্ঞানসম্মত হয় নি। 
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শান্তরজীতিক ভূ পদার্থতাপ্ডিক বছরে হউ, এস-এর একদল বৈজ্ঞানিক এহ বেপুনটিকে উপ 
প্রেরণ +রবারজন্টে গ্যাস হাত কব্ধন। আানউাকটকা এ্ললাকায় $উ. এস-এর প্র্যাসিবার 

নামক জাহাজে এই ফটো তালা হযেহিল । মহাভাগাতিক রশ্মির তীবতা পরিমাপের 
২ 

রি 

জঙ্গে যক্জুপাতি সমেত একট রকেট এই বেলুন এ উন্লে উতক্ষিপ্ত হয়েছিল । 



ডপলার-এফেক্ু 

সময়_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ; স্থান--সাঁবমেরিনের একটি কামরা । 
লোকটি ব্যস্তভাবে কেবল বলে যাচ্ছে_ নানা, এখনও না হা'পিয়ার-- 

ডপলার, উচু ডপলার--এবার, এবার |” 

প্রচণ্ড একটা শব । সমুদ্রের জলে দারুণ আলোড়নের স্থগ্টি হলো। শক্রপক্ষের 
জাঁহণজ ধ্বংস হয়ে গেছে। 

কিন্ত ডপ_লার কি? 

ডপলার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। একদিন স্টেশনে দাড়িয়ে আছেন, একটা 

ট্রেন বাঁশী দিতে দিতে ছুটে গেল। ডপলার লক্ষ্য করলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন তাকে 
ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজটা যেন অনেক জোরে শোনালে। ! বিজ্ঞানী আরও 

অনেকবার ব্যাপারট। লক্ষ্য করলেন। অবশেষে ভাবতে সুরু করলেন--কাঁরণ কি? 

জলের ঢেউয়ের মত শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে-একথা আমরা জানি । তার 

মানে, সেকেণ্ডে পাঁচ শ' কি হাঁজার বার বাতাসের কম্পন আমাদের কানে এসে 

পড়ছে, তাই আমরা শব্দ শুনছি। কিন্তু যা থেকে এই শব্দ বেরোচ্ছে তা যদি 

আমাদের দিকে ছুটে আসে, তবে পাঁচ শ' বাহাজারের চেয়ে বেশী বার শব্দের ঢেউ 

কানে এসে পড়বে । ফলে শবটা আমর! গোরে শুনবো । পুবদিক থেকে বাতাস 
বইছে। পুবের দিকে মুখ করে যদি তুমি হাটতে থাক, তোমার গায়ে বেশ জোরে 
বাতাস লাগবে । কিন্তু উল্টে! দিকে গেলে বাতাসের বেগ তুমি সহজে বুঝতে পারবে 
না। শব্দের বেলায়ও তাই হচ্ছে। শব্দের কোন উৎস তোমার দিকে ছুটে এলে 

আওয়াজ তুমি জোরে শুনবে; আবার উৎসটি ও তোমার মধ্যে দূরত্ব যদি বেড়ে যায়, 
শব তোমার কাছে কম মনে হবে। শব্দের তীত্রতার এই যে রকমফের, বিজ্ঞানের 
ভাষায় তা হলে! ডপলার এফেন্?। 

ডপলার এফেব্টকে বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, তা আমরা আগেই 
দেখেছি । এখানে সে বিষয় বুঝিয়ে বলছি। শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, সে কথা আমর! 

জানি। না শুনতে পাওয়। শব্দ থেকেও এই প্রতিধ্বনি আসতে পারে* যন্ত্রের সাহায্যে 
ত1 ধরাঁও যায়। ধর, কোন জাহাজ থেকে দূরে শক্রপক্ষের সাবমেরিন রয়েছে। 
ন৷ শুনতে পাওয়া শব্দ সাবমেরিনের দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসবে। যন্ত্রে যদি 

*্* এমন শব্দও আছে যা আমরা শুনতে পাই না। শব্দের ঢেউ সেকেণ্ডে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার 

বারের বেশী হলে তা আমরা শুনতে পাই না। 

তি 



৪৮০ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শবর্ধ, ৮ম সংখ্যা 

বোঝা যায়-এই শব্দ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হবে সাবমেরিনটি এগোচ্ছে। 
এ হলো! উচু “পার । আর শব্দের জোর যদি কমতে থাকে তখন বুঝতে হবে, 
ডুবোজাহাজ পিছিয়ে যাচ্ছে--তখন হবে নীচু ডপলার। দূরত্ব যদি সমান থাকে, তখন 

কোন ডপলার নেই । 

রামায়ণে আছে, হরিণ ভেবে রাজা দশরথ শব্দভেদী বাঁণ মেরে অন্ধমুনির পুত্র 

সিন্ধু-কে বধ করেছিলেন। বিজ্ঞানের খুগে ডপলারের এই তব্ব শব্দভেদী বাণের কাজ 

করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্েনীর ইউবোট যখন সমুদ্রে দারণ আতঙ্কের স্থষ্টি 
করেছিল, বিজ্ঞানের এই তত্বই তখন তাঁকে দমন করতে সাহায্য করে। না শুনতে পাওয়। 

শব্দ কিন্ত বাতাসের ভিতর দিয়ে এগচতে পারে না, একমাত্র জলের তলায় অদৃশ্য 
জিনিষ এর সাহাধষ্যে ধরা পড়ে। মেঘের আড়ালে শব্র বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য 

করবার জন্যে রেডার যন্ত্র চাই--অশ্রুত শব্দের বদলে রেডার অদৃশ্য আলোর সাহায্যে 

কাজ করে। অনৃশ্য আলো হলে।, যে আলো আমরা দেখতে পাই না। 
ডপ_লার এফেক্ট সাধারণ আলোর বেলায়ও আছে। আলোর ঢেউ শবের ঢেউয়ের 

মত চারদিকে ছড়িয়ে যায়। লাল মানে-_আমর! জানি সেকেণ্ডে চার লক্ষ কোটি বার 
ঢেউ জেগে ওঠা, সবুজ রঙে এ ঢেউ আরও বেশী। মনে কর, মন্ুমেন্টের মাথায় একট 

লাল টুপি পরানো রয়েছে । তাঁর মানে, তোমার চোখে চার লক্ষ কোটি ঢেউ প্রতি 
সেকেণ্ডে এসে পড়ছে। এবার মনুমেণ্টের দিকে ছুটে যাঁত--অত জোর ছুটতে পারবে 

কি? সেকেণ্ডে ৪৪,০০০ মাইল জোরে যদি ছুটতে পার, তাহলে লাল রং-কে তুমি সবুজ 
দেখবে । সেই ডপ.লার এফেক্টরের দরুণই এরূপ হবে। 

একটা গল্প শুনেছিলাম। বিজ্ঞানী উডকে নাকি একবার পুলিশে ধরেছিল। 
লাল বাতির নির্দেশ অমান্ত করে তিনি গাড়ী চালিয়েছিলেন। উড. বললেন, ডপলার 
এফেক্টের জন্কে তিনি নাকি সবুজ দেখেছেন । এমন কথা হাকিম কখনো শোনেন নি। 
ভদ্রলোক বোধ হয় একটু হকৃচকিয়ে গেলেন! ভাঁবলেন, ডপলাঁর এফেব্ট-বেজ্ঞানিক 
যখন বলছেন_-হবেও বা। আলেকজাগ্ার উড. বেকম্ুর খালাস পেলেন। 

হাকিম হলে তোমরাও তাই করতে নাকি ? 
শ্রীঅশোৌককুমার দত্ত 



মাছের বিষ 

মাছের বিষ-শুনতে অদ্ভুত হলেও--কথাট1 সত্য। অবশ্ট আমর সাধারণতঃ 
যে সব মাছ দেখে থাকি, তাদের অধিকাংশই আমাদের খাছ্যতাঁলিকার অস্তভূ্ত। 
এদের মধ্যে আবার শিঙ্গী, মাগুর, ট্যাংর! প্রভৃতি মাছের কণ্টকাঘথাত খুবই 
যন্ত্রণাদায়ক । এছাড়া বিভিন্ন জাতের আরও অনেক মাছ আছে--যাদের বিষ সবার 
পক্ষেই মারাত্মক 

এধাবৎ প্রায় তিন শ'-এরও বেশী জাতের বিষাক্ত মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
এদের অধিকাংশই সমুদ্রের মাছ। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, এ সব বিষাক্ত মাছ 

থেকে মানুষের রোগ উপশমকাঁরী ওষুধ প্রস্তরতের সম্ভাবনা আছে। হয়তো একদিন 

ব্ষাক্ত মাছ মানুষের পরম বন্ধু হয়ে দরাড়াবে। আগেকার কতকগুলি ব্যাপার থেকেই 

তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; যেমন-__কিউরেরা নামক একরকম মারাত্মক বিষ 

রেড ইত্ডিয়ানেরা তীরের ফলায় মাখিয়ে শত্রু বা শিকারকে ঘায়েল করতো । পরে 

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেল যে, এই মারাত্মক বিষ মাগুষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; 

অর্থাৎ পোলিও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে এবং অস্ত্রোপচারের সময় মাংসপেশী শিথিলী- 

করণে এই বিষ খুবই কার্ধকরী। এ-রকম আরও উদাহরণ আছে। 
উইভার ফিস নামক একজাতের মারাত্মক বিষাক্ত মাছ আছে। আক্রান্ত প্রাণীর 

শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে একবার যদি বিষ ঢোকাতে পারে--তাহলে তার বাঁচবার 
সম্ভাবন। খুবই কম। এর! শক্র বা শিকারকে আক্রমণ করে ক্ষিপ্রগতিতে । এই সম্পর্কে 
একটি ঘটনার কথা জানা গেছে। একবার নেপলস্-এর কাছে সেন্ট আযাঞ্জেলো বন্দর 

থেকে প্রায় ছু-শ' গজ দূরে একজন ডুবুরী সমুদ্রের তলায় নামে । প্রায় ১৮ ফুট জলের 
তলায় যাবার পর সে দেখে-_সমুদ্রের তলদেশে একটা উইভার ফিস অধেক শরীরে 
কাদা মেখে পরম সুখে বিশ্রাম করছে। ডুবুরীটি মাছটাকে খোঁচা মারে। মুহুর্তের 

জন্যে মনে হলো-_মাঁছটা যেন এই খোঁচা মারাটাকে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত বলেই 
গণ্য করেনি। তাঁরপর মাছট। হঠাৎ দ্রুতবেগে সপিল গতিতে ডূবুরীর দিকে মুখ করে 
তার স্বচ্যাকৃতি ধারালো পাখনাগুলিকে ভীষণভাবে কাপাতে থাকে । তারপর 

তীব্রবেগে ডুবুরীর মুখোসের উপর আক্রমণ করে এবং পরে তার চোয়ালে আঘাত করে। 
ডূবুরীটি পালাবার বা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করবার অবকাশ পায় নি। ভীষণ যন্ত্রণা 
নিয়ে ডূবুরীটি কোনক্রমে তীরে এসে পৌছায় । যন্ত্রণা এতই ভীষণ হচ্ছিল যে, সে 
বার বাঁর মৃত্যু কামনা করতে থাকে । তাকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়েও কোন ফল 
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পাওয়া গেল না। তার শরীরের উধ্বণংশ ফুলে ওঠে এবং শ্বাস নেবার ও ঢোক গেলবার 
সময় খুব যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে । মে হাসপাতাল থেকে দিন দশেক পরে স্থুস্থ হয়ে 
আসে। চিকিৎমকেরা বললেন-তার শরীরে খুব বেশী পরিমাণে বিষ ঢুকতে পারে 

নি-সে জন্যে সে সুস্থ হতে পেরেছে-_নচেৎ তার বাঁচা খুবই কঠিন হতো? উইভার 
ফিসের বিষ থেকে মানুষের রোগ-উপশমকাঁরী কোন ওষুধ প্রস্ততের সম্ভাবনা রয়েছে 

বলে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন। 

পট্ক1 মাছের মত একজাতের বিষাক্ত মাছ দেখা যায়। ডাঙ্গায় তোলবার পর 

বাতাস নিয়ে এরা নিজের পেটটাকে ইচ্ছামত ফুলিয়ে তুলতে পারে । ফোলানো 

রি 
5 

পটক জাতীয় এক রকমের বিষাক্ত মাছ। 

অবস্থায় এদের খুব অদ্ভুত দেখায়। এদের বিষও খুব উগ্র। এর! বিষাক্ত মাছ হলেও 
জাপানীদের খুব উপাদেয় খাগ্ভ। জাপানে এই মাছের দামও খুব বেশী। জাপানের 

বিশেষ কতকগুলি রেস্তোরায় এই মাছ রান্না করা হয় এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত পাঁচকেরাই 
কেবল এই মাছ রান্না করবার অধিকারী । কেন না, বিশেষ পদ্ধতিতে এই মাছ রাম! 
করতে হয়, নচেৎ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে । প্রথমে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের 

কড়া ভ্রবণে মাছটাকে সিদ্ধ করতে হয়, তারপর বিষাক্ত অংশগুলি ফেলে দেওয়। হয়। 

এই মাছের বিষ থেকে জালা-যন্ত্রণা, মীংসপেশীর খেঁচুনী, ক্যান্সার, হৃংস্পন্দন, রক্ত 

জমাটরবীধ। প্রভৃতি ব্যাপারের উপকারী ওষুধ প্রস্তুতের সম্ভীবনা! আছে বলে বিজ্ঞানীদের 
অনেকে আশ করছেন । অবশ্য এসব বিষয়ে এখনও গবেষণ। চলছে । 
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টেডড ফিস এবং গ্রিং-রে নামক মাঁছের বিষ থেকে প্রস্তুত ওষুধ বথাক্রমে ডায়াবেটিস 
ও হৃংস্পন্দন প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে কাধকরী হবে বলে আশা কর! যাচ্ছে। ষ্টোন-ফিসের 

বিষও রক্তের কতকগুলি উপাদান নষ্ট করবার ব্যাপারে কার্করী বলেজানা গেছে। 

এছাড়াও অনেক বিষাক্ত মাছের বিষ থেকে মানুষের রোগ উপশমের কোন ওষুধ তৈরী 
করা যায় কিনা_-তা নিয়ে গবেষণা চলছে। 

পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিষাক্ত মাছ খাছ্য হিসাবে পরিত্যক্ত হলেও সব 
বিষাক্ত মাছই যে অখাছ্য, তানয়। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ জাতের 
বিষাক্ত মাছ স্থখাগ্ধ হিসাবে প্রচলিত। বিষাক্ত মাছ বহুবার খাওয়া সত্বেও কিছুই 

হয়নি, এও দেখা গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শরীরে বিষক্রিয়া দেখা যায়। জাপানের 
মিনামাটা উপসাগরের কাছে ছোট একটি সহরের লোকদের কাছে কোন এক বিশেষ 

জাতের মাছ খুব উপাদেয় বলে গণ্য হতে! এবং অনেকে এই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ 
করতো । তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল--এই মাছ খেয়ে লোক অন্ুস্থ হয়ে 
পড়ছে । এর কারণ সম্পর্কে গবেষণায় বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে । 

গ্রীঅরবিল্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

চাদের গস্প 

জোতলসস।-রাতে চাদের দিকে ভাল করে তাকালে দেখবে, চাদের গায়ে কিসের 

যেন কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে । এগুলি হলে চাদের কলঙ্ক। কিন্তু এত 

স্থন্দর চাদের গায়ে কিসের জন্যে এই কালো চিহ্ন? আসামের খাসিয়৷ পাহাড়ের 

আদিবাসীরা বলে, এককালে চাদ ছিল বড্ড ছুষ্ট। কি এক শয়তানী মতলবে দে 

একবার সূর্যের কাছে গিয়েছিল । তাতে সূর্য রেগে গিয়ে একরাশ ধূল! ছুড়ে মেরেছিল 

টাদকে। সেই ধূলার দাগ আর মুছলো না, চাদের কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে রইলো। 
ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, চাদের এ বড় কালো দাগটি হলো একটি গাছের 

ছায়া। এক ডাইনী বুড়ী সেই গাছতলায় বসে চরকায় স্থতা কাটছে রাতদিন। 
বুঝতেই পার, এসব গল্প একেবারে আজগুবি--সত্যের নামগন্ধও নেই। বিজ্ঞানীরা 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদকে লক্ষ্য করে আসছেন বহুদিন ধরে। তারা বলেন, আজ 
থেকে কোটি কোটি বছর আগে চাদের অবস্থা ছিল ঠিক আমাদের পৃথিবীর মত-_ 
জল, মাটি, বাতাস সবই ছিল। আর ছিল বহু ছোট-বড় পাহাড়-পর্ত এবং অনেক 
জীবস্ত আগ্নেয়গিরি । আগ্নেয়গিরির ভিতরের জ্বলস্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে! 
গলিত লাভা ও নানারকম বিষাক্ত গ্যাস। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, চাদ 
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ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হাত লাগলো । চন্দ্রগর্ভ এক সময় হয়ে এলো বরফের মত শীতল । এভাবে 
ঠাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো । আগ্নেয়গিরি গুলি আর লাভা উদগীরণ করলো না। 

ঠাদের মৃত্যু হলো । মৃত আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়-পবতগুলি সাক্ষী হয়ে 

রইলে। সেই মৃত্যুর । সুর্যের আলো এসব আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়-পৰতের ছায়। 
ফেলে চাদের বুকে । পুথিবী থেকে সেই ছায়াকে মনে হয় যেন কালো দাগ; 

কারণ চাদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে । ব্যবধান প্রায় ছ'লক্ষ আটত্রিশ হাজার 

মাইলের মত। 

আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে কোনটিই সজীব রইলো না। তাঁদের বিরাট মুখবিবর 

হা” করে রহলো। স্থটি হলো বভ গর্ত ও গহনরের। চাদে এরকম গর্তের সংখ্যা 
প্রায় ত্রিশ হাঞজার-_ছোট-বড় সব রকমেরই আছে। কয়েকটি গহনর যেমন বিশাল, 
তেমনই গভীর । গভীরতা চার মাইলের কম নয়! শুধকিরণ কখনো এদের তলদেশ 

পর্যন্ত যেতে পারে না-অগ্ধকার জমাট বেঁধে থাকে ভিতরে । কোন কোন গহলরের 

আয়তন অবিশ্বাহ্য রকমের- আমাদের পশ্চিম বাংলার আধখানা তো অনায়াসে পুরে 

রাখা যাঁয়। এদের নামকরণ করা হয়েছে। বিখ্যাত “াইকো?” গহ্বরটি বহন করছে 
বিজ্ঞানী টাইকো। ব্রাহীর স্মৃতি । 

চাদ পৃথিবী থেকে আঅ.নক ছোট। ব্যাস মাত্র ছু" হাজার একশ" ষাট মাইল, 

যেখানে পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইলের কাছাকাছি। ওজনও কম। পুথিবী 
চাদের তুলনায় আশী গুণ ভাঁরী। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পুথিবী থেকেই তার 

জন্ম হয়েছিল। বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর কিছ অংশ কোন কারণে ছিটকে 

গিয়ে এই উপগ্রহটির স্যপ্রি হয়। পুথিবীচযুত হলে কি হবে, পুথিবীর মায়া সে 
সম্পূর্ণ কাটাতে পারে শি। জন্মাবধি এই গ্রহের চারদিকে সে ঘুরে মরছে। একবার 
পরিক্রমণ সেরে আসতে তার সাতাশ দিনের কিছু বেশী সময় লাগে। 

শুরুপক্ষের রাতগুলিতে টদ পৃথিবীকে আলো দিয়ে থাকে; অথচ এই আলো 
তাৰ নিজন্ব নয়, সূর্য থেকে ধার করা। চাদ শুধু আয়নার মত স্যর কাছ থেকে 

পাওয়া আলো প্রতিফলিত করেই খালাস । সেই প্রতিফলিত সুর্ধরশ্মি হলে চন্দ্রকিরণ। 

অবশ্য প্রতিফলক হিসেবেও টাদ উন্নত ধরণের নয়। প্রাপ্ত স্ধযালোকের ছয় 

লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সে প্রতিফলিত করে। চাদের কিরণ শতল; কারণ 

স্র্ধরশ্মির অধিকাংশ উত্তাপ শোষণ করে সে আলো প্রতিফলিত করে । 

ঠাদের নিজের আলো নেই বলে আবার ভেবো না যেন আমাদের পূথিবীরই 
কিছু আলো আছে! সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহকে আলো যোগাবার ভার 
কুষ্ষের উপর | : 

টাদকে সম্পূর্ণ দেখবার সৌভাগ্য মানুষের আজও হয় নি। চাদের এক অধণংশ 
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আমবা দেখতে পাই । সামান্য একটু অংশ বাদে বাকী আধখান। সব সময় আমাদের 

চোখের আড়ালে থাকে । যতখানি আমরা দেখতে পাই, তার আয়তনও একেবারে 

কম নয়--সত্তর লক্ষ বর্গমাইল তো হবেই ! 

টাদ জল এবং বায়ুব্জিত। জলের অভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠ শুক মরুভূমির মত হয়ে 
আছে। তাঁছাড়। চাদের উপরে বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকায় স্ধের প্রথর কিরণ 

বিনানাধায় তার পৃষ্ঠদেশে সরালরি এসে পড়ে । বিশেষজ্ঞের অনুমান করেন, সুধের 

প্রচণ্ড তেজে চন্দ্রপৃঠঠ জুলপুড়ে খাক্ হয়ে গেছে । আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন। দিনের 

বেলায় উত্তাপ ২১৪ ডিশ্রি (ফারেনহাইট) পধন্ত উঠেযায়। আবার চাদের রাত্রি 

ভয়ীবহ শীতল। তখন থার্মেমিটারের পারা হয়তো শুন্ত থেকে ২৪৩ ডিশ্রিরও নীচে 
নেমে যাবে। টাদে কখনো বুগ্টি হয় না। আকাশে একটুকুরা মেঘও জমে ন৷ 
কোনদিন। জল নেই তে! মেঘ আসবে কোথা থেকে ? 

কিন্তু মানুষের উচ্চাকাঙ্খার শেষ নেই। এমন মৃত্যুপুরীতেও তার যাওয়ার 
বাসনা! খবরের কাগজ থেকে তোমরা নিশ্চয় জেনেছ, বিজ্ঞানীর! লেখানে যাওয়ার 

জন্যে ক্রমাগত চেষ্ঠা করে যাচ্ছেন। সফলতা যে নিকট ভবিষাতেই আসবে তা নিশ্চিত। 

কিন্থ সেই শুভ দিনটি যে ঠিক কবে আসবে, বলা শক্ত । সেখানে যাবার ঝামেল। 

অনেক! বাতাস যখন নেই, অভিযাত্রীকে পুথিবী থেকে অক্সিজেন-সিলিগার তো সঙ্গে 
নিতেই হবে! ওখানে কেউ কারে কথাবার্তা শুনতে পাবে না। চাদে কখনও কোন 

শব্দ হয় না। কারণ, যে বাতাস শব্দ বয়ে নিয়ে যায়, তার নামগন্ধও নেই সেখানে । 

মভিযাত্রীকে এমন পোষাক পরে যেতে হবে, যা প্রখর স্রধকিরণ ও বিপজ্জনক 

মহাজাগতিক রশ্বিকে প্রতিরোধ করতে পারে । 

টাদে মজাও আছে। পৃথিবীতে যার ওজন ষাট সের, টাদে তার ওজন হবে 

মাত্র দশসের। ছয় মণজিনিষের ওজন হয়ে দাড়াবে মাত্র একমণ। ফলে ওখানে 

শরীরট1 বেজায় হাল্কা বোধ হবে। এই পুথিবীতে ছ-তিন হাত লাফাতে কত কষ্ট 

হয়! সামান্য চেষ্টায় সেখানে দশ-বাঁরো হাত উপরে উঠ যেতে পারবে অকরেশে। 

টাদে আরও কত কি বিস্ময় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছে,কে জানে! এখন 

মানুষের রকেট একবার চাদে গিয়ে পৌড়তে পারলে মানুষের বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক 
হয়। 

শ্রীদেবেশ চক্রবতী 



জানবার কথা 

১। টেলিক্গোপ উদ্ভাবন করেছিলেন গ্যালিলিও । গ্যালিলিওর পর থেকে 

টেলিঙ্কোপের আরও বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে । এই সব উন্নত ধরণের টেলিস্কোপের 

সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বিশব্রন্ান্ডের অনেক আঅক্ঞকাত রহম্য জানতে পেরেছেন। ক্যালি- 

১নং চিজ্ঞ 

ফোর্ণিয়ার প্যালোমার পর্বতে একটা খুব বড় টেলিস্কোপ স্থাপন করা হয়েছে। এটার 

নাম হচ্ছে, হেলে প্রতিফলক এবং এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ । এর 

প্রধান দর্পণট। চওড়ায় ২০০ ইঞ্চি এবং ওজনে ১৪২ টন। এই টেলিস্কোপের সাহাঁষ্যে 

টাকে দেখায় যেন__সে মাত্র আট মাইল দূরে রয়েছে। 

না 1 
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২নং চিন্র 

২। এমন কোন কোন কীট-পতঙ্গ আছে--যাদের ভোজন-ক্ষমতাঁর কথ শুনলে 



অগাষ্ট, ১৯৫৯] জানবার কথ। ৪৮৭ 

বিস্মিত হতে হয়। ফড়িং যে পরিমাণে খায়, সেটা তাদের দোহক ওজনের তুলনায় 

অনেক বেশী । তারা হসফ্লাই বা ঘোড়ামাছি নামে এক জাতের পতঙ্গ শিকার করে 

উদরসাৎ করে । তারা যে পরিমাণে হসফ্লাই উদরসাৎ করে-_তা তাদের দৈহিক ওজনের 

তুলনায় দিগুণেরও বেশী। অনেকে মনে করেন যে, ফড়িং মানুষের ক্ষতি করে; আসলে 

কিন্ত মে ধারণ! ঠিক নয় । 

৩। পুথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খাছের ব্যাপারে বিশেষ বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশের লোকেরা কোন একটি বিশেষ খাছ খুব বেশী পছন্দ 
করে। তাই বলে তারা এ বিশেষ খাছ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য যে খায় নাতা নয়। 

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ রোঁডেশিয়ার অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী রবিশস্য আহার করে। 

কলম্বোর অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী চিনি খায়। আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সবচেয়ে 
বেশী দুধ খায় এবং উরুগয়ের লোকেরা মাংস খায় সবচেয়ে বেশী । 

৪। কীট-পতঙ্গের যে হারে বংশবৃদ্ধি করে--তা শুনলে অনেকেই হয়তো 
বিশ্বাস করবে না। এদের বংশবৃদ্ধির হার কিন্তু আজগুবি নয়। কাঁট-বিজ্ঞানীরা এই 
সম্পর্কে গবেষণা করে বিস্ময়কর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন৷ উদাহরণ-স্বরপ তারা 

বলেন - প্রজনন খতুতে একটি স্ত্রী-মাছি মোটামুটি ৫০০ ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিম ফেটাবার 
পর মাছি এক সপ্তাহের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ রূপধারণ করে । অবশ্য এর মধ্যে কিছু ডিম কোন 
কারণে নষ্ট হয়েও যায়। এ সব পুর্ণাঙ্গ মাছির মধ্যে স্ত্রী-মাছিগুলি আবার মোটামুটি 
৫০০ বা তারও বেশী ডিম পাড়ে । এইভাবে তাদের ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। 

যদি সব ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়-তাঁহলে একটি খতুতে একটি স্ত্রী-মাছি থেকে 



৪৮৮ ভ্ভান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৮ম নংখ্য। 

২৮০১০০০১০০০৪০০০১০০ ০১০০ ০)০০০ সংখাযক বশধর জন্মায় | এ থেকেই বোঝা যাঁচ্চ-- 

৪নং চিত্র 

কিরূপ দ্রুতগতিতে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে ! 

৫। সর্ধ সম্পর্কে মানুষের কৌতহলের অন্ত নেই এবং ধারণাও বিচিত্র । 
বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে শষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেছে এবং আরও অজ্ঞাত 

তথ্য জানবার জন্যে এখনও গবেষণা চলছে । কিন্তু বহুকাল আগেও সুর্য সম্পর্কে 

মানুষ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। বহু শতাব্ধী আগে ইংল্যাণ্ডের লোকের! 

বছরের সব চেয়ে বড় দিনটিতে স্ষর্ধ যেখানে উদিত হতো--সেই স্থানটিকে খুব বড় পাঁথর 
দিয়ে চিছিত করে রাখতো । ইংল্যাণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জ নামক গ্রামের কাছে খুব বড় একটা 

রি খু 

পাথরের গেট আছে। সেখানের কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শ্রীক্মকালের প্রথম 

দিনটিতে লক্ষ্য করলে এ গেটটির জন্যে সূর্যকে উধাকালীন নবোদিত সৃর্ধের মত দেখা 
যাঁয়। অবশ্য অন্যান্ত দিনে এরপ দৃশ্য দেখা যাঁয় না। 

ছা 
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৬। পুথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় ভালুক দেখা যায়। সমগ্র দক্ষিণ 
আমেরিকায় এক জাতের ভালুক আছে, সেগুলি ছাড়া অন্য কোন জাতের ভালুক 
সেখানে দেখা যায় না। অর্থাৎ বিষুবরেখার দক্ষিণাঞ্চলই হচ্ছে এদের একমাত্র 
বাসভূমি। আবার মজার কথা হলো--এরা হচ্ছে নিরামিষাশী। এদের চোখ ছুটির 

৬নং চিত্র 

চতুদিকে গোলাকার সাদ চক্রের মত দাগ থাকে । এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
পৃথিবীতে আর কোন জাতের ভালুকের চোখে এরূপ চক্রের মত দাগ দেখা যায় না। 
সেজন্যে এদের চলিত নাম হলো চশমাধারী ভালুক (52০069012 17687 )। এদের 
দৈহিক ওজনও কন নয়, প্রায় ২০০ পাউণ্ডের মত। 

৭নং চিত্র 

৭। চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গাক অনেকেই দেখে থাকবে । লক্ষ প্রদানে এদের 



& ৯০ শুন ও বিঙ্ঞান | ১২শ বধ. ৮ম সংখা 

অসাধারণ দক্ষতা । এদের পিছনের পা-ছুটি অসাধারণ শক্তিশ।লী। ত্ত্রী-ক্যাঙ্গারুর 

পেটে একটি থলি আছে। থলির মধ্যে বাচ্চাদের নিয়ে এরা চলাফেরা! করে । বিভিন্ন 

জাতের ক্যাঙ্গার দেখ! যায় এবং তাদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী । বিভিন জাতের 

ক্যাঙ্গার ১ ফুট থেকে ৭ ফুট পর্ষস্ত লম্বা হয়। কিন্তু জন্মগ্রহণের সময় এদের বাচ্চা 

একট] ভ্রমরের চেয়ে বড় হয় না। 

৮। দেহ রোগাক্রান্ত হলে অনেক সময় দেহিক যন্ণা হয়। সময় সময় যন্ত্রণ 
এত তীত্র হয় যে, সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে না। 0 40010908168 নামক আারবিক 

রোগে আক্রান্ত হলে আসহা দৈতিক যন্ত্রণা হয়। চিকিৎসক ৬ রোগীদের মতে--এই 

রোগের যন্ণা এই তীর হয় যে, অন্ত কোন যন্থণা, যেমন--দাীতের ব্যথা, মাথাধরা। 

কাট! বা আঘাতজনিত বাথ প্রভৃতির এর সঙ্গে তৃলনাঁই চলে না। এই রোগকে তীব্রতম 

যন্ত্রণা শ্ট্রিকারী বলে অভিহিত করা হয়। এই যন্ত্রণা কিন্তু সবশরীরে হয় না) 

কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে । 

৯। যে হারে জনসংখ্য। বাড়ছে_তাঁর ফলে হয়তে। একদিন পৃথিবীতে খাগ্ঠাভাব 

হবে। এই সমস্তা সমাধানের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞের নানারকম 

পন্থ! অবলম্বন করবার জন্যে মত প্রকাশ করেছেন । এই সমস্তা সমাধানের জন্যে এমন 

কোন বস্তৃকে খাছ্য হিসাবে চালু করা যায় কিনা, যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 

পু্টিকর-_এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। এ-বিষয়ে গবেষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এক জাতের সামুদ্রিক শ্তাওলাকে খাছ হিসাবে ব্যবহার করা 

যেতে পারে । কেবল পৃথিবীর মীন্ুষেরাই নয়, ভবিষ্যতে যারা মহাশুন্তে যাত্রা করবে 
তারাও এই শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে । তাদের মতে--এই নতুন খান 
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পুষ্টিকর এবং স্থম্বাহ। তাছাড়। এগুলিকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও সম্ভব; কারণ দিনে 

৯নং চিত্র 

হাঁজার গুণ পরিমাণে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 

১০। ভারতবষ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চিতাবাঘ দেখা যায়। এদের স্বভাব 
খুব হিংস্র । এরা ছুটতেও খুব ওস্তাদ। বহু শতান্দী ধরে মানুষ এই হিংশ্র পশুকে 
পোষ মানিয়ে শিকারের কাজে লাগিয়েছে । অনেক সময় এদের ঘণ্টায় ৭৫ মাইল 

১*নং চিত্র 

বেগে শিকারের পিছনে ছুটতে দেখা গেছে। এদের সাহাষ্যেই মানুষ সাধারণতঃ 
হরিণ শিকার করতো । পুর্ণবয়স্ক বুনো! চিতাবাঘ ধরে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে পোষ 
মানিয়ে মানুষ তাকে শিকারের কাজে লাগাঁতো। 

১১। পরমাণু-শক্তিকে নানারপ গঠনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্যে গবেষণ! 
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চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরমাণু-শক্তিকে গঠনমূলক কাঁজে ব্যবহার করলে পৃথিবীর 
প্রভৃত উন্নতি সাধিত হবে। যুক্তরাষ্ী পরমাণু-শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ নির্মাণ করেছে; 

১১নং চিত্র 

যুক্তরাষ্ সাভাঁনা নামক আর একটি পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজ নির্মাণ করছে। এটাই 
হবে পৃথিবীর প্রথম পরমাণু-শক্তি চালিত বাণিজ্যপোত। ১৯৬০ সালে সাভানাঁর 
সমুদ্র যাত্রার কথা । বিশেষজ্ঞদের মতে, এর গতিবেগ ৩৫ নট হবার সন্তাঁবনা। প্রথম 

বারের ইন্ধনের সাহায্যে এই জাহাজ ৩ই বছর সমুদ্রে যাতায়াত করবে। এর পরে 
আবার নতুন ইন্ধন যোগান দেবার প্রয়োজন হবে । 

১২। জীবন ধারণের জন্যে আমাদের শরীরে তাপের প্রয়োজন হয় এবং এই 
তাপ আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন-_দৈহিক তাপের প্রয়োজনীয় 

১২নং চিত্র 

উৎস হচ্ছে শরীরের মাংসপেশী। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের মাংসপেশীগুলি প্রচুর 
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তাপ উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপাদিত তাপের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় এক কোয়ার্ট 
পরিমাণ হিম-শীতল জলকে ফোটানো যায়। 

১৩। ভাঙ্জিন দ্বীপপুপ্ধেব সেন্ট জন দ্বীপের আবহাওয়াকে প্রায় নিখুত বলা চলে। 

১৩নং চিত্র 

এখানকার গড় বাধিক তাপমাত্রা হচ্ছে ৭৮* ডিগ্রি ফারেনহাইট । গ্রীষ্ম ও শীতকালে 
কেবলমাত্র ছয় ডিগ্রির তারতম্য হয়ে থাকে । 

১৪। ট্রেনিং-প্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তির! রাস্তায় চলাফেরা করে থাকে 

১১নং চিত্র 

একথা বোধহয় তোমরা অনেকেই জান। কুকুরের সাহায্যে রাস্তায় চলাফেরা 
অনেকটা নিরাপদ বলে বনু অন্ধ ব্যক্তি কুকুর রাখে । কিন্তু একট! কুকুর মারা গেলে 
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আবার নতুন কুকুর রাখা অনেকের পক্ষে নানাকারণে সম্ভব হয় না। সে জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের 

বিজ্ঞানী ডাঃ মার্ক এল, মরিস গবেষণা করে একটি বিশেষ খাগ্য আবিষ্কার করেছেন, 

যা কুকুরকে খাওয়ালে তার জীবনকাল শতকর প্রায় ত্রিশভাগ বেশী হবার সম্ভাবনা । 
এই খাগ্ভ আ।বিক্ষারের ফলে একটা কুকুরের সাহায্যে অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধদের চলাফেরা! 
করা সম্ভব হবে। 

১৫। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বধ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
বিজ্ঞানীরা আ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর ফলে 
আনেক মুল্যবান তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেখানকার বরফের ভাজ এবং 

১৫নং চিত্র 

ছোঁট ছোট পাহাড় সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। এর ফলে তারা আশা করেন 

যে উপায়ে আল্পস্, হিমালয়, রকি এবং অন্যান্য পৰবতশ্রেণী গঠিত হয়েছে, সে সম্পর্কে 

নতুন নুত্রের সন্ধান পাওয়া যাঁবে। 



বিবিধ 

ভারতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের 

বিপুল সম্ভীবন। 

১৩ই জুলাই লগুনে যে যুন বিজ্ঞান পক্ষের 
উদ্বোধন করা হয়, তাহাতে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল 

ইপ্ডান্্িজের চেয়ারম্যান এবং বৃটিশ বিজ্ঞান প্রসার 

সমিতির ভূতপূর্ব প্রেমিডে্ট সার আলেকজাগার 

ফেক ভারত ও পাকিস্তানের বিজ্ঞান-চর্চা এবং 

ভীয়তের উন্নয়ন প্রচৈষ্টায় পারমাণবিক শক্তির 

ভবিযাৎ ভূমিক1 সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। 

এই ব্খ্সরের প্রথম ভাগে সার আলেকজাগ্ডার 

ডিউক অব এডিনবরার সহিত ভারত ও পাকিন্তান 

সকর করিয়া আসেন। 

বুটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের পাঁচ 

শতাধিক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা 

প্রসঙ্গে সার আলেকজাগার বলেন যে, এশিয়ার দ্রেশ- 

গুলির জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাইতে হইলে 

প্রভৃত পরিমাণে শক্তি উত্পাদন করিতে হইবে। 

সৌভাগ্যক্রমে ভারতে বিপুল পরিমীণ মৌনাজীইট 

বালুকাঁর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এত অধিক 

পরিমীণ মোনাঁজাইট বালুকা বিশ্বের অন্য কোন 
দেশে নাই। এই বালুকা হইতে পারমাণবিক 
জালাণী প্রস্তত করা যাঘ়। স্থতরাঁং ভারতে 

অন্ান্য শক্তি উত্পাদনের উপকরণ না থাঁকিলেও 

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উপকরণ যথেষ্টই 
আছে। 

ভারতের শ্রমশিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বৃটিশ 
বৈজ্ঞানিক, ইঞ্চিনিয়ার ও ম্যানেজারদের ভূমিকা! 

সম্পর্কে আলোচন৷ প্রসঙ্গে সার আলেকজাগ্ার 

বলেন যে, ১৯৪৮ সালের তুলনায় বর্তমানে ভারতে 

বৃটিশদের সংখ্যা অনেক বেশী । ভারতের শ্রমশিল্প 

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বুটেন কিরূপ সাহাধ্য করিতেছে, 

তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে সার আলেকজাগ্ডার দুর্গা- 
৮ 

পুরের ইস্পাত কারখান।, পিক্দ্ির সাঁর প্রস্থতের 
কারখানা ও কলিকাতার নিকটবতাঁ ভারতের প্রথম 
পলিখিন কারখানার কথা উল্লেখ করেন। 

ভারত ও পাকিস্তানে বিজ্ঞান-চ্চ সম্পর্কে 
আলোচন! প্রসঙ্গে নার আলেকজাগার বলেন__ 
ভারত ও পাকিস্তানে সর্বত্র শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
বহুদংখ্যক নৃতন নৃতন স্কুল স্থাপন করা হইতেছে। 
উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্যও যথোঁচিত ব্যবস্থা 

অবলম্বন কর]! হইতেছে। 

সার আলেকক্গাণ্ডার বলেন যে, ভারত ও পাঁকি- 

স্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে কয়েকজন বিশ্ব- 

বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বাহির হইয়াছেন। ইহ] কেবল 
বর্তমান যুগেরই ঘটনা নহে, ভারত ও প্রাচোর 
অগ্তান্ত দেশে বহুকাল পূর্বেই আধুনিক বিজ্ঞান ও 
কারিগরী বিদ্যার কতকগুলি মূল তব আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। 

বিশে রেকর্ড পরিমাণ চাউল উৎপাদনের 
সম্ভাবন। 

কমনওয়েলথ অর্থনীতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 

“চাউল ইন্তাহার হইতে জানা ষায়__-১৯৫৮-,৫৯ 

সালে বিশ্বের (চীন বাদে) উৎপাদিত ধানের 

পরিমাণ আঙগমাপিক ১৩১১০০০১০০০ টন। কতিপয় 

দেশের অবস্থা অনুকূল না হইলেও এই রেকর্ড 
পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয়| 

আলোচ্য ব্খসরে ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ 

আনুমানিক ৪০,৭০৭,০০০ টন--১৯৫৭-৫৮ সালের 

৩৬১৫০১১০০০ টন অপেক্ষা অনেক বেশী। 
১৯৫৮-৫৯ সালে সিংহলের উত্পাদনের পরিমাণ 

৭৩৪,০০০ টন, পূর্ব বৎসরে ছিল ৬৭৬,০০০ টন। 

কমনওয়েলথ অর্থনীতিক কমিটির রিপোর্টে 

বলা! হয়েছে যে, ১৯৫৯ সালের প্রথম তিন মাসে 

চাউল রপ্তানীর পরিমাণ মোট প্রায় ১,০০১০০০ 



৪১৬ 

টন-গত বংসরের তুলনায় প্রান এক-তৃতীয্লাংশ 
কম। 

১৯৫৯-১৬০ সালে চীনে অতিরিক্ত ফলের থে 

সম্ভাবনা দেখ! দেয়, তাহা ব্যাপক বন্যার ফলে নষ্ট 

হইয়াযায়। বর্গায় কাবো বাধের সংস্কার হয়াঁয় 

আখ] করা যায়, আরও প্রায় ৫০০,০০০ একর 

জমিতে ধানের চাষ হইতে পারিবে এবং তাহার 

ফলে চাঁউলের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
পক্ষিণ[ধলের রাণ্রপ্তলিতেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল 

উৎপন্ন হয়। ক্যালিফোনিমার উত্পাদনের অবস্থাও 

আশানুবশ। 

ভারতে জিপসাম শিল্প 

যুদ্ধের পূর্বে ভাঙতে জিপ সাম সাধারণতঃ পিমেপ্ট 

ও প্রাষ্টার অব প্যারিস উত্পাদনেই ব্যবহৃত হইত 

বর্তমানে উহ] অতি প্রয়োজনীয় কৃত্রিম সার 

আমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের জন্য দরকার হ্য়। 

রাজস্থান ও মাদ্রীজেই নাকি সবচেয়ে বেশী জিপ সাম 
সঞ্চিত আছে-_তবে হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, 

কাশ্মীর ও রেওয়] প্রদেশেও কিছু কিছু জিপসাম 

পাওয়া যাঁয়। ভারতে সব ৮মেত ১৪ কৌটি ৪৩ লক্ষ 

টন প্রিপসাম ভৃগর্ভে সঞ্চিত আছে বলিয়া মরকাণী 

মহন্দের ধারণা। 

ভারতে পঙ্গপালের উপদ্রবের আশঙ্কা 

লণ্ডনের পঙ্গপাল গবেষণ। কেন্দ্র কতৃক সম্প্রতি 

প্রকাশিত মরুপঙ্গপাল তথ্য সরবরাহ দ্পগুরের 

রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে, অগাষ্ট মাসে উত্তর ভারত 
ও পাকিস্তানের মরু অঞ্চলে পঙ্গপালের ঝাক 

জন্ম/ইবার প্রবল আশঙ্ক। রহিয়াছে। 

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, অগাষ্ট মাসে 
আলজিরিঘ্া ও মরকোতেও পঙ্গপালের ঝাঁক 

জন্মাইবার এবং সাহারার দক্ষিণাঞ্চলে পঙ্গপালের 

আক্রমণ ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। জুলাই 

মীসের শেষ পধন্ত মধ্যপ্রাচোর উত্তরাঞ্চল হইতে 

শ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

নৃতন নৃতন ঝাঁক বাহির হইয়া দান, উত্তর 

ইথি€পিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আরব এবং সোমালি 

উপদ্বীপের উন্তরাংশে উপদ্রব চালাইতে পারে। 

ভারত এবং পাকিস্তানেও নৃতন নৃতন ঝাক আপিয়া 

উপস্থিত হইতে পারে । 

রিপোর্টে বলা হইগাঁছে যে, গত মাসে কয়েকটি 
বক পাকিস্তানের মধ্য পিয়া ভারতে আসে এবং 

একটি ঝাক বিহারে আলিয়া উপস্থিত হয়। হ্দান 

ও উত্তর ইথি,পিয়াতে কিছু পঙ্গপাল জন্মাইবার 

আঁশঙ্ক| দেখা দিয়াছে এবং ইয়েমেন ও এডেনে 

কিছু কিছু জন্নমাইতে আরম্ভ করিয়াছে । ভারতেও 

কিছু কিছু পঙ্গপাল জন্মাইয়াছে। 

ভারতে নাইলনের দূত! তৈয়ার 

নিউইয়কষ্থিত ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের 

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নাইপনের স্থুতা 

তৈয়ার করিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে 

নাইলনের কারখখানা স্থাপিত হইবে, তাহাতে একটি 

মাকিন সিগ্িকেট ১০ লক্ষাধিক ডলার লগ্নী 

করিবে। 

কারখানাটি বোম্বাই 

হইবে। 
৩৬ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এই কারখানা নিমিত 

হইবে। 

হরের উপকঠে স্থাপিত 

চায়ের ভেষজ গুণ 

জাপাণী বিজ্ঞানী দাবী করিয়াছেন যে, চায়ের 

প্রধান রাপায়নিক উপাদান ট/ানিন--ই্রনসিম্জাঘের 

তেজক্ষিঘ্াজনিত রোগের অব্যর্থ ওষুধ । 

উক্ত বিজ্ঞানী ছুইজন সিজুওকা ভেষজ বিশ্ব- 
বিছ্ালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ তেইজী উকাই এবং 

অধ্যাপক আইচি ওবায়াপি বলিয়াছেন ধে, তীহারা 

কিছুদিনের মধ্যেই ওহিওর পিনসিনাটিতে মার্কিন 
ভেষজ সমিতির বাধষিক সভায় তাহাদের আবিষ্কার 

সম্বন্ধে রিপোট পেশ করিবেন। 



অগাষ্ট, ১৯৫৯ ] 

তেজক্মিয় বীজ দ্বার। মস্তিক্ষের 

টিউমার বিনাশ 

লগুনের একজন শল্য চিকিৎসক পাঁচটি তেজক্িয় 

ইটি ঘাম বীজ ( ৯1০এ0 5০605) ৫০ বৎসরের 

এক ম্রহুলীর মন্তিষ্ষের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার 

প্রীবন রক্ষা করেন। মহিলাটি মন্তিষ্কের টিউমারে 

ভুগিতেছিলেন এবং তাহার বাচিবার আশাও ছিল 

না। তিনি প্রায় অন্ধ অবস্থায় লগ্ডনের সেণ্ট টমাস 

হান্পাতাঁলে অপারেশনের জন্য আদেন। 

» ৫২ বত্সর বয় শল্য-চিকিৎপক জিওফে 

বখেটম্যান তাহার এই চিকিত্সা সম্পর্কে বলেন-- 

আর কে।ন রোগী এই বিশেষ রোগের জন্য এই 
ভাবে চিকিৎসিত হইয়াছেন কিনা তাহা আমার 

জানানাই। তিনি বলেন, বীজগুলির তেজপ্রিয়- 
তার সংস্পর্শে আপিয়৷ টিউমারের তন্তগুলি নষ্ট হইয়া 
যায়ু। 

এই ভাবে ধাহার চিকিৎ্প। হয় তিনি হইলেন 

এসেক্মের অন্তর্গত ব্রেণ্টউডের মিসেস জেলি 

ডেগাইন। কি তাবে তিনি ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া 

যাইতেছিলেন তাহ বর্ন] প্রসঙ্গে বলেন-চোথে 

দারুণ যন্বণা হওয়ায় এবং অঙগ-প্রত্যর্গ ফুলিয়া 

ফাইতে থাকায় আমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। 

[চকিৎ্সক আমকে সেন্ট টমাস হাসপাতালে ভি 

কিয়া দেন। আমাকে অপারেশনের কথা বলা 

হইলে আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া যাই; কারণ 

আমাকে বলা হয়, অপারেশন নাকরা হইলে আমি 

এই ভাবে আর মাত্র কয়েক মাস বাচিয়া থাকিতে 

পাঁরি। চিকিৎসকেরা আমার নাপিকা-পথে একটি 

টিউব মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং 

পাচটি ইটিয়াম বীজ সেখানে স্থাপন কষেন। তাহার 
পর হইতে আমাকে এক মুহুর্তের জগ্ত আর চোখের 

সন্ত্রণার কষ্ট পাইতে হয় নাই। 

ট্রযাকোম। চক্ষুরোগ সম্পর্কে গবেষণ। 

লণ্ডনে সন্ধ প্রকাশিত মেডিক্যাল গব্ষেণ। 

ঘিবিধ ৪৯৭ 

পরিষদের বাঁধিক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বৃটিশ 

বিজ্ঞানীরা শীদ্রই ট্রযাকোম! চক্ষুরোগ, যাহ! অদ্ধত্বের 

একটি কাঁরণ-নিরাময় করা এবং তাহা প্রতি- 

রে|ধ করিবার উপায় সন্ধান করিতে সক্ষম হইবেন। 

ডাঁঃ লেস্লি কৌলিয়ীর-এর অধীনে লগ্ডনের 

লিষ্টার ইন্ট্িট্ুটের এক দল ট্র্যাকৌমা গব্ষেণা- 

কম্মা এই রোগের ভাইরা পৃথক করিতে সক্ষম 

হইয়াছেন । মাঞ্চেষ্টার গাডিয়ান পত্রিকার মে ডক্যাল 

সংবাদদাত। বলেন--এই গবেষণার ফলে ট্র্যাকোমা 

রোগ জয়ের সম্ভাবনা নিকটতর হইবে। 

পৃথকভাবে এই ভাইরাপ সধ্ধন্ধে অনুশীলনের চেষ্টা 

ইতিপূর্বে বহু দেশে হইয়াছে; কিন্তু তাহা কথনও 

সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; এখন ডাঃ 

কোলিয়ার ও তাহার সহকীমগণের এই চেষ্টা 

সাঁফন্যমণ্ডিত হইয়াছে । ইহীর ফলে বিশেষভাবে 

অনুন্নত দেশগুলির ৪০০১০০০১০০০ লোক, যাহাদের 

মধ্যে এই রোগের প্রকোপ সর্বাধিক, তাহার! ষে 

অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারিবেন তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে লেবরেটরীসমূহে আযান্টিবায়োটিক ও 

অন্যান্ত ভেষজের কার্কারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা 

হইবে এবং টাকা প্রস্তত ক'রয়া রোগ প্রতিরোধের 

ব্যবস্থা হইবে। 

হৃদরোগীদের বীচাইয়। রাখিবার প্রয়াস 

বুটেনে হৃদরোগীদের বাচাইয়া রাঁখিবার জন্য 

হাতঘড়ির আকারের একটি নৃতন ধরণের যন্ত্র 

উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই যন্ত্রটকে সেল্ফ ষ্টার 

বলা হয়। এডিনবরায় বুটিশ মেডিক্যান আাসো- 

সিয়েশনের টৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে তাহা সম্প্রতি 

প্রদধশিত হইয়াছে। 

ইহা নাইলন ও তারের একটি কয়েল বা 

কুগুলী। চামড়ার মধ্যে এটিকে রাখা হয় এবং 

বুকের বাহিরে অবস্থিত আর একটি কুগুলী হইতে 

বৈছু/তিক স্পন্দন উৎপাদন করা হয়। কুগডলীতে 



৪৪৮ 

বৈহ্যত্তিক শক্তি যোগায় একটি টর্চের ধরণের 

ব্যাটারী. এবং যন্ত্রটি কাজ করে অনেকটা মোটর 

গাড়ীর ইগ্ডাকশন কয়েল বা ভচ়িৎগ্রবর্তক 
কুণডলীর মত। 

হাংপিগের দক্ষিণ প্রকোঞ্জে মৃদু বৈছ্যুতিক শকৃ 

সঞ্চারিত করিয়া রোগীকে বাচাইয়া বাখিবার চেষ্ট। 

করা হয়। এই শকৃু রোগী ইচ্ছামত পিয়ন 

করিতে পারে। ইহার যুল্য কয়েক পাউণ 
মাত্র । 

যন্ত্রটর উদ্ভাবক হইলেন বাঁঞজিংভাঁম নিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের শল্য-চিকিৎসা শিভাগের ইলেকট্রনিক 

বিশেষজ্ঞ মি: রেন্জড লাইটউড | মিঃ লাইটউড 

একটি ইলেকট্রনিক পেস-মকীর ৭ উদ্ভাবন করিয়া 

ছেন। ইহা হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ করিয়া অপা- 

রেশনের কাজ সহজ করিয়াছে । 

মিঃ লাইটউড আশা করেন, সেলফ ষ্টারটার 

লইয়া মানুষের শরীরে কাজ আরম্ভ করা শঘ্রই 
সম্ভব হইবে। পশুদের দেহে ইহা সাফলোর সহিত 

ব্যবহৃত হইয়াছে। 

(সৌর-চিকিগস। 

আল্মা-আতা-সোভিয়েট চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানী 
ও জীব-বিজ্ঞানীর) কিছুকাল থেকে স্্ধ-কিরণ 

রোগ-চিকিৎসার কাছে জাগাবার পদ্ধতি সম্পর্কে 

গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। স্ুয- 

কিরণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা প্রাচীন 

কাল থেকেই মানুষ জানে। প্রাচীন ভারত, 

মিশর ও গ্রীমে সৌর-চিকিৎসা বা হিলিওথেরাপির 
বিশেষ চর্চা হয়েছিল । প্রাচীন কালের সেই 
সৌর-চিকিৎসা-পদ্ধতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োগ কৌশলের দ্বারা বিশেষভাবে কার্ধকরী করে 
তোলা যায় বলে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকের! 
মনে করেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গব্ষেণার 
কাজে ব্যাগৃত হয়েছেন কাধকরী সাফল্য অর্জন 
করবার উদ্দেন্ে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

সম্প্রতি কাজাকস্তানের রাজধানী আল্মা- 
আতার জ্যোতিগিজ্ঞানী ও চিকিৎসাঁবিজ্ঞানী 

ভাীদিমির বুহমীন এমন এক ধরণের সৌর-প্রতিফলক 
তৈরী করেছেন, যাঁর দ্বারা স্ুর্যালোককে তার মূল 

বর্ণে বিপ্লিষ্ট বরে যে কোন এক বা একাধিক 

বর্ণতরঙগ দেহের রোগাক্রান্ত স্থানের উপরে প্রয়োগ 

কবে রোগ সারিয়ে তোলা যাবে । 

যেমন-বাত, পেশীর বেদনা এবং হাপাঁনি 

পোঁগে স্থধের আলো যে খুব উপকার দেয়, সে কথ! 

অনেকেই জানে । কিন্তু তারা একথা জানে 'না 

যে, সুধালোকের অবলোহিত ( ইন্ফ1-রেড ) আর 
ল[ল বর্ণ-তর্ঙ্গ থেকেই এই উপকার পাওয়া যায়। 

আবার গুযালৌকের অত্তিবেগুনী তরঙ্গ এই 

রোগের পক্ষে ক্তিকর। স্থতরাঁং স্ধালোকের 

অতিবেগুনী ও অন্যান্য বর্তরজকে বাদ দিয়ে শুশু 
লাল আর অবলোহিত তরঙ্গকে যদি বাতে আক্রান্ত 

স্থানে গ্রয়োগ করা যায়, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি 

রোগ নিরাময় হবে। টিক তেমনি, কয়েক ধরণের 

চ্নবোগ, আক্ত্রিক রোগ, গলনালীর রোগ এবং 

গঠব্তী নারীদের কফেক ধরণের রোগও 

সধালোকের বিশেষ বিশেষ বর্ণতরঙ্গ ব্যবহার 

করে সারিয়ে তোল। যাবে এই “বুহমান রিফ্লেক্টর-এর 

সাহাষ্যে। 
পরীক্ষামূলকভাবে এই 'বুহমান মৌর-গ্রতি- 

ফলকের' কার্যকারিতা বিশেষভাবে সাফল/মণ্ডিত 

হয়েছে । বর্তমানে ব্য।পক হারে এই যন্ত্রটি উৎপাদন 

করবার এক পরিকল্পন1 গৃহীত হয়েছে। 

দিনের গড়পড়ত। দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 

রিগায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সৌভিযেট জ্যোতি- 

বিজ্ঞানীদের এক সন্দেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 

নিকোলাই পারিইস্কি ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর 

দিনের গড়পড়তা সময়কাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে । 

দিনের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির এই হার হলো-_ 



অগাষ্ট, ১৯৫৯] 

প্রতি একশ' বছরে এক সেকেওর ছু-হাজার 

ভাগের এক ভাগ। 

এ-পর্যস্ত বিজ্ঞানীরা মনে করে আসছিলেন যে, 

পৃথিবীর ঘূর্ণনের এই গতি কমে আসবার কারণ 

হলো সামুদ্রিক গ্োয়ার-ভাঁটা। পৃথিবীর অভ্যন্তর 

ভাগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পারিইক্ষিত্নর গবেষণার ফলে 

দেখা যাচ্ছে যে, ভূগর্ভের কঠিন পদার্থের স্থান 

পরিবর্তন আর ভারকেন্দ্রচ্যাতির ফলেই তার ঘূর্ণন- 
গতি অতি ধীরে ধীরে কমে আদছে। ফলে, 

দিচুন্র গড়পড়তা টর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক 

সম্মেলন 

সম্প্রতি মস্ধে। বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাবর্তন গৃহে 

আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক রশ্মি সম্মেলনের 

উদ্বোধন হইয়াছে । নাকিন যুক্রা্ট, 

গ্রেট বুটেন, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, 

চেকোন্নোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যা্, জাপান, 

ভারত, চীন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি সহ 

মোট ২৬টি দেশের মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে 

বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। 

নিখিন-সৌভিগ্জেট বিজ্ঞান-পরিষদের কস্মিক-রে 

গব্ষেণা বিভাগের সভাপতি বিশিষ্ট পোভিয়েট 

বিজ্ঞানী অধ্যাপক দ্মিত্রি স্কোবেল্সিন সম্মেলনের 

উদ্বোধন ঘোষণ। করিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। 

নোবেল পুরক্কারপ্রাপ্ত বুটিশ বিজ্ঞানী পিসিল 

পাওয়েল এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মভাপতিত্ব কবেন। 

মাকিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্রনো রোপি সম্মেলনকে 

অভিনন্দন জানাইয়া ভাষণ দেন। 

অধ্যাপক স্বোবেল্খসিন বলেন-কস্মিক-বে 

বামহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে 

এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উনুক্ত করিয়া! দিয়াছে 
মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম গ্রহ ও উপগ্রহ গুলি। 
মন্গয্য-নিমিত এই গ্রহ-উপগ্রহগুলির অভ্যন্তরে 

রক্ষিত যন্ত্রপাতির মারফ২ কস্মিক-বে সম্প্ক এমন 

বিবিধ ৪৯৯ 

বহু তথ্য জান গিরাছে, যেগুলি এ-পর্যস্ত অজ্ঞাত 

ছিল। স্বোবেল্ংদিন এইরূপ কতকগুল মূল্যবান 

তথ্য উল্লেখ ও ব্যাখ্য। করিয়া বলেন, লেবরেটবিতে 

বসিয়া কস্ণমক রশ্মি সম্পর্কে এবং অতি উচ্চ শক্তি 

হ্ট্টি কঠ। »ম্পকে তত্সগত গব্ষণার ক্ষেত্রে 

সোভিয়েট ও জাপানী বিজ্ঞানীরা বড় রকমের 

সাফনস্য অজন করয়াছেন। পরমাণু-বিভাজনের 

ফলে অতি উচ্চ শক্তি স্যটি হইবার সময়ে নিউ- 

ক্রিয়াসের আভ্যন্তরীণ ক্রিগ্না-প্রতিক্রিয়া ঠিক কি 
ভাবে চলে, তাহা জানিলে কস্মিক-বে উৎপত্তির 

কারণ আরও স্থুম্পষ্টভাবে জানা যাইবে। 

উতদ্বাধন অনুষ্ঠানের পরে প্রথম দিনের পূর্ণ 

আলোচনা সভীয় সোভিয়েট, মাকিন, বুটিশ, 

হাঞঙ্গেরীয় ও জাপানী প্রতিনিধিগণ তাহাদের 
নিজ নিজ দেশে পরমাণুবিভাজন ও অতুযুচ্চ শক্তি 

স্থির ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গব্ষেণ।র কাঙ্জ কি 

ভাঁবে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্পকে রিপোর্ট পেশ 

করেন। এগুলির মধ্যে পৌভিয়েট ও মাকিন 

রিপোর্ট দুইটি মমবেত বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ 
আগ্রহের হ্ট্টি করে। সোভিয়েট রিপোর্টটিতে 

নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও 

অতুযুচ্চ শক্তি মাপিবার গ্রিগারফ পদ্ধতি ব্যাখ্যা 
করা হয় এবং মার্কিন রিপোট্টটিতে শতকোটি 

ইলেক্ট্রনভেন্ট-এরও বেশী শক্তিতে নিউক্রিয়াম ও 

কস্মিক-বে'র পারস্পরিক ক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া 

হয়। 

মাকিন, মোতিয়েট ও জাপানী বিজ্ঞানীদের 

তিনটি রিপোর্ট হইতেই দেখা যায় যে, এই তিনটি 

দেশের বিজ্ঞানীরা আলাদা আলাদ! ভাঁবে গবেষণা 

চালাইয়া প্রোটনের জটিল গঠনের রীতি ও প্রকৃতি 

সম্বন্ধে একই দিদ্ধাস্তে পৌছিয়াছেন। 

মাটির চুম্বক 

মোটর-গাড়ী, মোটর-সাইকেল ইত্যাদির জ্েনা- 

রেটরের জন্যে প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ স্থায়ী চুম্থক 
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(পার্মানেন্ট ম্যাগ নেট ) দরকার হঘু। পৃথিবীর সব 

দেশেই সাধারণত: এই চুম্বক তৈরী করা হয় নিকেল 
আর কোবাণ্টের সস্কর ধাতু থেকে। 

»ম্প্রতি মস্কোর ইনগ্রিটিউট অব অটোগোবাইল 
ইঞ্জেক্টিক্যাল ইকুইপমেন্ট-এর কমীরন্দ নতুন এক 
ধরণের মাটির চুম্বক টতরী করেছেন এত্বং এই 

চম্বক মোটর-গাড়ী ইত্যাপির জেনাগ্টেরের পক্ষে 
যেমন কাযকগী হয়েছে তেমনি এর উৎপাদনের 

থ%চ৪ প্রায় দশ ভাগের চার ভগ কমে গেছে। 

এই মাটি; চুকের উপাদান আর চীনামাটির 

উপাদান অনেকাংশে এক। 'গ্রয়োজনীর অন্গপাতে 

আয়রন-মক্সাইড আর বেরিয়াম-অক্সাইড মিশিয়ে 

সেই কাদার মত মিশ্রণকে ছাচে ঢাল! 
ত্া*্পর বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পোড় খাইয়ে সেই 
ছাচকে খুব শক্ত করে তোলা হয় পোডা-মাটির 

মতই । তৃতীয় পধায়ে কতকগুলি বাশায়নিক 

প্রক্রিয়ার পরে এগুপিকে খুব শক্তিশাণী এক চুণ্ধক- 
ক্ষেত্রের মধ্য নিদিষ্ট সময়ের জন্যে বেখে দে হয়া হয়। 

এইভাবে সেগুলি হয়ে ওঠে নিখুত চুশ্বক। 

এই মাটির চুঙ্ধক প্রচলিত নিকেল কোবাল্ট 

চুম্বকের চেয়ে ঢের বেশী পীর্ঘস্থায়ী। কারণ এর শয়ের 
হার খুব কম। প্রধানত্ঃ সে জন্তেই মোটর-গাড়ী 

ইত্যাদির জেনারেটবের খর5 কমে গেছে প্রায় 

এক-তৃতীয়াংশ । 

প্রথম কিশ্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে এক লক্ষ মাটির 

চুম্বক উত্পাদন করে বিশেব হুল পাওয়া গেছে। 

হস। 

গ্রাগেতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম আবিদ্কৃত 

সম্প্রতি তাজিকিন্তানের বিজ্ঞান পরিষদের 

প্রত্বপীব-বিগ্ঞা ও প্রত্বভৃ-বি্য। বিভাগের এক 

অভিযাত্রী দল তাজিকিস্তানের জেবাভশান নদী 

আর তার উপনদী ইয়াগনোব-এর সঙ্গম সথলের 

কাহাকাছি এক বদ্ীপে চূর্ণশিলাব্ছুল জুরাগিক 

শুরে কতকগুলি লুপ্ত গ্রাগেতিহাণিক প্রাণীর 

(শলীভৃত কক্কান আবিষ্কার করেছেন। এই 

শ্ভ।ন ও বিজ্ঞী ৭ [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংপা। 

প্রাণীগুলি ডাইনোসে।র জাতীয়। এই আবিষ্কার 

গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অতিকায় 

ডানাএ্য়ালা পেঙ্গো লন-এর একটি পায়ের 

নিশ্নাংশের শিলীভৃত কঙ্কাল। প্রত্ব ঈীব-বিজ্ঞানের 

দিক থেকে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -কারণ 

সোডিয়েট যুক্রাষ্টে এই প্রথম এবং বিশ্বে মোট 

তৃতঘ বার এধরণের আবিষ্কার হলো । পেঙ্গোলিনেন 

দেহাংশের শিশীভৃত কন্কল ইতিপূর্বে প্রায় একণ। 
ব্ছর আগে প্রথম আবিষ্কৃত হয় দর্ষেণ আমেরিকাঁয়। 

দ্বিতীয় বার অগ্চরূপ আবিষ্কার হয় ফ্রান্স-স্ুইজার- , 

ল্যাণ্ডের সীমান্তে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার ভ্ল্ল 

কিছুকাল আগে। 

মহাব্যোমযানের প্রত্যাবতর্নের সমস্য 

মহাব্যোমযান বা স্পেশ-শিপকে পৃথিবীতে 

নিরাপদে ফিরিয়ে আন্বার পথে সবচেয়ে ঝড় বাপ 

হলো! বাযুমগ্ুলের প্রতিবন্ধকতা বা রেপিস্ট]ান্ন। 

প্রচণ্ড বেগে এই মহাব্যোম্যান যখন পৃথিবীর 

বাঁমুমণ্ডলে গ্রবেশ করবে, তখন এই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে 

সংঘর্ষে এত বেশী তাপ হট্রি হবে-যার ফলে 

মহাব্যোমযানট জলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 

বাতামের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই আমর! জরস্ত 

উক্ষকাপাত হতে দেখি এবং কৃত্রিম উপগ্রহেরও 

জলেপুড়ে যাবার কারণও একই | 

মহাব্যোমযানকে পুথিবীতে ফিরিয়ে আনবার 

পথে এই বাঁধাঁটিকে অতিক্রম করবার জন্যে সৌভিয়েট 

বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই নানাভাবে পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং এলেক্ষত্রে তীরা ক্রত 

সাফল্যের পথেও অগ্রনর হচ্ছেন। সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে 

তারা একটি নতুন পিদ্ধান্তে পৌছাবার পর সে 
সম্পর্কে লেব্্টে রতে পরীক্ষামূলক কাঙ্গে সাফল্য 
লাভ করেছেন। 

মহাব্যোম্যানটি যখন বায়ুমগুলের মধ্যে প্রবেশ 

করবে, তখন তাঁর আকার আর গতি অন্ুযায়া 

চারপাশের বাতান সেই সংঘর্ষের দরুণ সাড়ে ছয় 
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হাজার ডিগ্রি সেটিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠাবে। 

বাতাস সাধারণতঃ ভড়িৎ-অপপিবাহী (নন-কগ্াক- 

টব) হলেও এই অতি উচ্চ তাপে বেশ 

ভাল রকম ভড়িংপরিবাহী হয়ে ওঠে। ঠিক সেই 

»ময়ে যর মহাস্োমযানের সম্পূর্ণ খালটিতে চুক্বকের 
গু৭ আরোপ করা যাঁয়-অর্থাৎ ম্যাগ নেটাইজ করা 

যায়_-তাহলে আপনা থেকেই মহাব্যোম্যানটির 

গতি খুব তাড়াতাড়ি কমে আনবে। তাছাড়া 

মহাব্যোম্যানটির চারদিক ঘিরে শে চুহ্বকক্ষেত্র কটি 
হবে, তাঁর ফলে সেই অংশটুকুর মধ্যে বামুপ্রবাহের 

হার মন্থর হয়ে আপবে এবং মহাব্যোমযানটিকে 

বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেবে না। 

কাগজের হিসাবে এই পিদ্ধান্তে আসব।র পর 
এটিকে লেবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা 
হয়েছে। 

কৃত্রিম উপগ্রহে টেলিভিশন ব্যবস্থ। 

প্রখ্যাত মৌভিয়েট বিজ্ঞানী নিকোলাই 

ভার্ভারফ বিশ্ব-জোড়। এক টেলিভিশন পরিবেশন 

ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। ঠিনি যুক্তি- 

গ্রাহ্থ বৈজ্ঞানিক হিসাবের দ্বারা দ্রেখাইয়াছেন যে, 

প্রতি সেকেণ্ডে তিন কিলো মটারের বিঞ্িিদধিক 

বেগসম্পন্ন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ৩৫ হাজার কিলো- 

মিটার উচ্চতায় পৌছিলে উহা পৃথিবীর একই 
স্থানের উপর দিয়া ঘোরাফেরা করিবে বলিয়া আশা 

করাযায়। এই রকম তিনটি কুত্রম উপগ্রহ হইতে 

মেকু অঞ্চলদ্ব় ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে নিম্নমি ত- 
ভাঁবে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সুচী পরিবেশন করা৷ 

যাইতে পারে। তৃপৃষ্ঠের একই স্থান হইতে আট ঘণ্টা 
পর পর এই কৃত্রিম উপগ্রহ তিনটিকে মহাশূন্যে 
পাঠানো হইবে। এই মহাজাগতিক ্টেশনগুলি 

পৃথিবীর চতুদ্িকে চিরকাল ঘুরিতে থাকিবে। 
উহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে টেলিভিশন ন্থচীগুলি 

যথাধথ গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে রিলে বা পুসঃ- 

পরিবেশন করিবে। এই ব্যবস্থায় উহারা পৃথিবী 
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হইতে পরিচালিত সিগন্তল পৃথিবীকে কিরাইসা 
দিবে। 

নিকোঁলাই ভার্ভারফ বলেন, এই বকম কৃত্রিম 

উপগ্রহ স্থষ্টি করা খুব কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। 

কিন্তু ইহ! মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহা যে 

সন্তব, তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তৃতীয় সোভিয়েট 

স্গুটনিকের মহাকাশে উতক্ষেপণ। এই তৃতীয় 
কিম উপগ্রহে অনায়াসেই প্রযোক্রশীয় টেলিডিখন 

যন্্পাতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারি ত। 

হৃদরোগ নিরাময়ে জৈব-বিদ্যুৎ 

প্রাণীদেহের টব ক্রিগ্নাকলাপ হইতে বৈদ্যুতিক 

শক্তির উদ্ভুব হয়। ইহাকে বলা হয় জৈব-বিদ্যুৎ 

বা বায়োইলেকটিপিটি। মানুষের মস্তিষ্ক, হৃংশিপ্, 
পাকস্থপী ও শিশ্নগ্রন্থিগুলিতে এই ঠঞজব-বিছাতের 

উত্পত্তি হ্ইয়। থাকে । এই ্ষব-বৈছুাতিক 

তরঙ্গের তীব্রতা সাধারণ বৈছ্যুত্তক তরলের মই 

মাপা যায় এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্-লেখযস্ত্রের সাহায্যে 

তাহা বিষ্লোসন করেয়া সংশ্লি্ট অঙগুলর নান! 

রকমের ব্যাধির বিষয় জানা যায়। 

সম্প্রতি মঙ্কোর শল্য-চিকত্পার যন্ত্রপাতি সংক্রাস্ত 

গবেষণ] ভবনের একদল কমী এই ঢগব বিদ্যুৎকে 

রোগ নিরাময়ের কাজে লাগাইবার জন্য বায়ো- 

ট্িম্যুলেটর নামক একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
ব-বিছ্বাৎ সংক্রান্ত গবেষণার কাঁজে ব্যাপৃত বিশিষ্ট 

সোভিয়েট শারীরতত্ববিদ্ নিকোলাই জাবাধিয়ানের 

পরিচালনায় এই যগ্ঘটি নিমিত হইয়াছে। 

দুর্বল হৃদযন্ত্রের কাজ সুস্থ ও শ্বাভাবিকভাবে 

চালাইবার জন্ত এই বায়োষ্টিমালেটর ব/ব্হৃত 

হইবে। এই যন্ত্রের সহিত সংগ্রিষ্ট একটি তারের 

প্রান্ত লাগনো থাকে ছুর্বল ভ্বংপিগ্ড রোগীর 

দেহে এবং অন্য একটি তারের প্রাস্ত লাগানে। 

থাকে একজন সুস্থ মানুষের দেহের সঙ্গে। 

সস্থ ও সবল হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভুত জৈব-বিছ্যাতের 
ক্রিয়ায় রোগীর তুর্বল হৃৎপিণ্ডের কাজ ক্রমশঃ 
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নি*মিত ও ম্বাভীবিক হইয়া উঠে। এজন্য সুস্থ 

মানুষটির শরীর কিছুমাত্র খারাপ হয় না। বায়ো- 

ট্টিমুলেটর যন্ত্রটি সুস্থ দেহ হইতে রোগীর দেহে 

শুধু ট্জব-বিছ্যুৎ চালনার কাঁজ করিয়া থাকে। 

কোয়ন্টাম রশ্মির ছারা পরিচালিত 
ভবিষ্যতের মহাব্যোমযান 

মহ।ব্যোমঘানের পক্ষে সৌরমণ্ডলের বাহিরে 
চলিয়া যাঁওয়া শুধু তখনই সম্ভব হইবে যখন উহা 

আঞ্চোর গতি--অর্থাৎ সেকেও্ডে 

মাইলের মত গতি অর্জন করিবে। 
২৭শে জুন তারিখের “কমসে।মোলঙ্কাইছা 

গু ভা» পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট 

সৌভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক গযগি বাবাত 

লিখিয়াছেন_-এই গতি মহাব্যোময।নট অর্জন 

করিতে পারিবে যদি উহার “জেট” গ্য!স নিংসরণ 

করিবার বদলে “কোয়াণ্টাম* রশ্মি নিঃসরণ করে। 

এই কোয়ান্টাম রশ্মি হইল বিদ্যুৎ-চৌম্বক 

বিকিরণের মুল পদার্কণিকা। কোন কোন 

বৈজ্ঞ নিকের মতে, এই ধরণের মহাব্যোমযানে 

ফটোন, অর্থাৎ দৃশ্তমান আলোকের কোয়ান্ট। 
বা ইলেকট্রন-শক্তির নিদিষ্ট পরিমাণ-_ব্যবহত 

হইবে। কিন্তু তত্বগত হিনাব হইতে দেখা গিয়াছে 

যে, বেতার-তরঙ্গের কৌয়াপ্ট। ব্যবহার করাটাই 
অধিকতর উপযোগী হইবে। 

অধ্যাপক বাবাত উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 

সোভিয়েট বিজ্ঞানী কুরশাতফ ও তাঁহার অন্যান্ত 
কয়েকজন সহযোগী দেখাইয়াছেন যে, তাপ- 

পারমাণবিক প্রতিক্রিমাজনিত শক্তিকে সরাসরি 

বৈছযুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া যদি 
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মহাব্যোমষধান পরিচালনার কাজে লাঁগানে। 

যায়, তাহা হইলে ঢের বেশী স্থবিধ! হইবে। কিন্ত 

ইহার জন্য প্রয়োজন কোয়াপ্টাম মহাব্যোথ্যানের 

উপষেগী এক বিশেষ ধরণের রিফ়্যাক্টর | 

অধ্যাপক বাবাত তাহার এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ 

এই “কোয়ান্টাম স্পেশশিপ রিস্যার্ীর'' সম্পর্কে 

আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি বলেন--ভবিষ্যতে 

হাল্কা ওজনের এমন এক ক্ষুত্রাকৃতি রিয়্যাক্টর 

তৈয়ার করা সম্ভব হইবে, যাহার দ্বার এই মহা- 

ব্যোম্ধানকে চালাইবার মত ,উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন, 

বৈছু।তিক ও চৌথক ক্ষেত্রের সমন্ব্ ঘটিবে। এই 

যন্ত্রটিকে হাল্কা ও ক্ষুদ্রাকৃতি করা একান্ত দরকাঁর-- 

বর্তমানে মৌলিক পদার্থকণিকাঁর আঁকৃপিলীরেটর- 

গুলির ইলেকৃট্রোম্যাগ নেটের ওঙ্গন ত্রিশ-চল্লিশ 

টন/হইয় থাকে । মহা শৃগ্তযানের পক্ষে ইহা নিতান্তই 

অনুপযোগী । 

সেই সঙ্গে লেখক ইহাঁও দেখাইয়াছেন যে, 

এই ধরণের স্পেস-শিপ বা মহাঁব্যোমযানের 

যস্তরংখগুত্িকে পৃথিবীর উপরে বা উহার কাছাকাছি 

স্থানে জুড়িয়া দেওয়া চলিবে ন| এবং উহার ইঞ্জিনও 

চালান যাইবে নাকাঁরণ, ইঞ্জিননিঃহ্ত 

ইলেকৃট্রো ম্যাগ নেটিক তরঙ্গ-রশ্মির প্রচণ্ড শক্তি 

পুর! একটি মহাদেশের ভূখণ্ডকে ভন্মপাৎ করিয়া 

দিবে, সমুদ্রগুলি টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে, 

আবহমগুলের এক বিরাট অংশের কোন অস্তিত্ব 

থাকিবে না। দেই জন্য এই মহাঁব্যোমষা*কে 

নির্মাণ ও চালু করিতে হইবে পৃথিবী হইতে লক্ষ 

ক্ষ মাইল দূরে -মহাকাঁশে স্থাপিত কোন অন্তবর্তাঁ 

ঠেশনে। 

সম্পাদক- শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ইদ্দেবেভ্্রনীথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২1১, আচার্য প্রফুলচন্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোল। কেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃক মুদ্রিত 
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পারমাণবিক শক্তিঞ 
গ্ীনিশিকান্ত ভৌমিক 

জড়জগৎ যে সব মৌলিক পদার্থের সময়ে 

গঠিত তাদের মধ্যে প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অংশ 

হলে! পরমাণু। পরমীণু এত ছোট যে, একটি 

জলের ফোটার আয়তনের ১১১৮ গুণ। পরমাণুর 

গঠন ক্ষুদ্রাকারে সৌরজগতেরই অন্থুরূপ। কেন্্রস্থলে 
একটি ভাবী বস্তু রয়েছে, যার চারদিকে অতি 

ক্ু্র পদার্থ ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রের বস্ত ছ-রকমের 

কণিকার সাহায্যে গঠিত, তাদের বল! হয়--প্রোটন 

ও নিউট্রন। প্রোটন একটি ধনাত্মক কণিকা, আর 

নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। কেন্দ্রের চারদিকে থে সব 

ক্ষুদ্র পদার্থ ঘুরে বেড়ায়, তাদের বলা হয় ইলেকট্রন । 
ইলেকট্রন খণাত্বক কণিকা। কেন্দ্রে যতগুলি 
ধনাত্মক প্রোটন থাকে, কেন্দ্রের বহির্কক্ষে ততগুলি 

খণাত্মক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। কাজেই পরমাণুর 
বৈছাতিক স্মত রক্ষিত হয়। কেন্দ্রের প্রোটনের 

সংখ্যাই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক 

গুণাবলীর ট্বশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী। প্রোটন ও 

নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, কিন্তু ইলেকট্রনের ভর 

প্রোটনের চেয়ে প্রায় ছু-হাজার ভাগের এক ভাগ 

মাত্র। প্রোটন ও নিউট্রনের গুরুত্বের অনুপাতে 

ইলেকট্রনের গুরুত্ব এত কম যে, কেন্দ্রস্থিত প্রোটন 
ও নিউদ্টনের যৌগফলই পরমীণুর মোট গুরুত্ব ধরা 
হয়। বিশ্বজগতের মূল উপাদান এই তিনটি অনৃশ্ঠ 
কণিক। 

অবস্থা বিশেষে প্রোটন নিউট্রনে এবং নিউট্রন 

প্রোটনে পরিবত্তিত হয়। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় 

প্রোটন, ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণিক1 পজিট্রন মুক্ত 

করে নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। িউট্টনও যথেষ্ট 

উত্তেগিত হলে একটি খণাত্মক বিছ্যুৎকণিকা মুক্ত 

করে প্রোটনে পরিবন্তিত হয়। রিয়াারে ইউ- 

রেনিয়াম থেকে প্রুটোনিয়াম এবং থোরিয়াম 

থেকে ২৩৩ ভরের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ 

তৈরী হয়। এভাবে প্রোটন এবং নিউট্রনের এক 

মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত 
করা সম্ভব। 

পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণ করতে 

হলে প্রোটন ও নিউট্রটনের আরও কতকগুলি 
গুণাবলী জানা দরকার । যদি ছুটি হাল্কা পরমাণু 
একত্রিত করে অন্য এমন একটি পরমাণু তরী করা 
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হয় যার ওজন পর্যায়পারণীর মধ্যস্থিত কপার 

পরমাণুর চেয়ে ভারী নয়, তাহলে উতপাদ্নকাবী 

ছুটি পরমাণুর মোট ওজনের চেয়ে সংযোক্জিত 

পরমাণুর ওজন খানিকট| কম হবে। যদিও সং- 

যোজিত পরমাণুর মোট প্রোটন ও শিউট্রনের 

সংখ্য।, উৎপাদনকারী ছুটি পরমাণুর মোট প্রোটন 

ও নিউদট্রন্র সংখ্যার সমানই থাকবে, তথাপি কিন্ত 

পর্যায়-সারণীর দ্বিতীয়াধে র ব্লোয় রূপার চেয়ে ভারী 

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্্রবস্ত্ ভেঙে দিলে 
যে সব ক্ষুদ্রতর অংশ পাওয়া যাবে, তাঁদের মোট 

ওজন অবিভক্ত পরমাণুর চেয়ে কম হবে। ভর কম 

হওয়া মানেই বস্্ ক্ষম হয়ে শক্তিরপে প্রকীশ 

পাওয়া । কাঁজেই পারম।ণবিক শক্তি পেতে হলে 

প্রথম ক্ষেত্রে মৌলিক পদার্থের সংযোজন বা ফিউপন 
দ্বারা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তরর 

বিভাজন বা ফিসন দারাই সম্ভব হবে। উভয় 

ক্ষেত্রেই খানিকটা বস্তু পরিবতিত হয়ে শক্তিরপে 

মুক্ত হবে। 

পরমাণুর ভিতরের অধিকাংশ স্থানই শুন্য) 

কাজেই দ্রেখা যাচ্ছে, বিশ্বজগতের অধিকাংশ বন্তই 

পরমাণুর ফেন্দ্রে ঘনীভূত হয়ে আছে। প্রোটন 

ও নিউট্রন কেন্দ্রে ঘনীভূত অবস্থা আছে, পাগ- 

মাণবিক শক্তিই প্রোটন ও নিউট্টনকে পরমাণুর 

কেন্দ্রে আবদ্ধ করে রাখে । কেন্দ্রের প্রত্যেকটি 

প্রোটন ধনাআ্মক বিদ্যুৎ বহন করে; কাজেই 

প্রত্যেকটিই পরম্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু এই 

বিকষণ শক্তির চেয়ে পারমাণবিক শক্তি কোটি 

কোটি গুণ বলশালী। এই শক্তিই বস্তক্লগৎকে 

একত্রিত করে রাখে । পরমাণুর কেন্দ্রবস্ত এত 

ঘনীভূত হওয়ার জন্যে এই শক্তিই দায়ী । 

এই শক্তির স্বরূপ সম্বদ্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান 

নেই। কারণ, ষে সব দেশ এই শক্তির শ্বক্ষপ 

আবিষ্কার করেছে, তারা এ-সম্পর্কে সব তথ্য গোপন 

রেখেছে, কিন্তু ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন পদার্থ ও 

শক্তির সম্বন্ধযুক্ত যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার 
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করেন, সে সুত্র অন্থসারে এই শক্তির পরিমাণ হিসাব 

করে ঠিক করাযায়। এই বিধান অন্ুঙারে শক্তি 
ও পদার্থ ছুটি বিভিন্ন সত্তা নয়, পরন্ত একই 

মহাঙ্গাগতিক সত্তা-ছুটি ভিন্নরূপে ব্)ক্ত হয় মাত্র। 

এই বিপ্রবাত্মক মত্তবাদ অনুলারে প্রমীণিত হলো 

ষে, পদার্থ অপরিবর্তনীয় নয়, পরন্ত ঘনীভূত শক্তি । 

অপর পক্ষে, শক্ত হলো প্রবহমান পদার্থ। এ 

নিচম দ্বারা প্রমাণিত হলে। যে, ষে কোন পদার্থের 

সম্পূর্ণ এক গ্র্যাম বস্তুকে শঙ্তিতে রূপান্তরিত করলে 

আড়ই কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তির সমান 

আইনষ্টাঈনের মতবাদ অন্ুলারে শক্তি 

এপায়নিক, বৈছাতিক কিংব। পারমাণবিক-যে 

কোন রূপেই প্রকাশিত হোক না কেন, অঙ্রূপ 

বস্ত ক্ষয় হবে। পারমাণবিক শক্তি মুক্ত হলে 

পরমাযুর বেন্দ্রবস্ত্কে বিশেষভাবে পরিবব্ত 

করবে এবং তার হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে 

আট ভাগ ক্ষয় হবে। কাজেই পরমাণুর কেন্দ্র- 

বস্ত রূপান্তরিত হয়ে যে পারমাণবিক শক্তি নির্গত 

হয়। তা কয়লার পাদায়নিক শক্তির অনুপাতে 

ত্রিশ লক্ষ থেকে ছু-কোটি চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশী। 

পিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। কাজেই ধনাত্মক 

বিহ্বাৎ্সম্পন্ন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রবেশ করে আঘাত 

করতে সে কোন বাধা পাঁ না। নিউট্রন প্রকৃতিতে 

মুক্ত অবস্থায় থাকে না, সকল বস্তর পরমাণুর কেন্দ্রে 

আবদ্ধ থাকে; কাঁজেই বিভাঁজন-ক্রিয়া আরম্ত 

করতে হলে পূর্বে আহরিত একটি নিউট্রনকে 
বিভজনক্ষম মৌলিক পদার্থের মধ্যে চালিত 

করলে প্রথমতঃ একটি পরমাঁণু খণ্ডিত হয়ে ছুটি 

নিউট্রনের উদ্ভব হবে। এ ছুটি নিউট্রন আরও 

ছুটি পরমাণুকে আঘাত করলে চারটি নিউট্রন 

উৎপন্ন হবে, যাঁরা আরও চারটি পরমাঁণুকে আঘাত 

করলে আটটি নিউট্রন মুক্ত হবে। এই ক্রমবধ্মান 

প্রতিক্রিয়া শঙ্খলার সঙ্গে বেড়ে গিয়ে এত দ্রুত 

বহুগুণ তীব্র হয়ে যাবে যে, মুহূর্তের মধ্যেই কোটি 

কোটি নিউট্রন মুক্ত হয়ে কোটি কোটি পরমাণুকে 

হবে। 
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বিভক্ত করবে । এ সব পরমাণুর কেন্দ্রবস্ত্ ক্ষয় 

হয়ে প্রচণ্ড শক্তি শির্গত হবে। নিয়ন্ত্রিত প্রথায় 

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। ইউ- 

রেনিয়ামে শতকরা ৯৯৩ ভাগ ইউ-২৩৮ এবং 

৭ ভাগ ইউ-২৩৫ থাকে । ইউ-২৩৫ থেকে উদ্ভূত 

নিউট্রন ইউ-২৩৮-এর কেন্দ্রে চালিত করে বিভাঙ্জন- 

ক্ষম মৌলিক পদার্থ প্ুটোনিয়ামে বপান্তরিত 
করা হয়। বিভাঁজন-ক্রিম্ীকে অনিয়ন্ত্রিত রাখলে 

কয়েক মুহূর্তেই প্রচণ্ড শক্তি শিগত হয়। এই 

প্রক্রিয়াতেই পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। 

পারমাণবিক বোমায় বিশুদ্ধ ইউ-২৩৫ কিংবা 

ধ'টানিয়!ম ব্যবহার করা হয়। বিভাজন ক্রিয়া 

চাঁণাতে হলে মৌলিক পদার্থের একটি নির্দিষ্ট 

পণিমাণের কম হলে চলে না। প্রক্রিয়া স্বর 

করবার আগে পদার্থের এরূপ ছুটি টুকৃরা নিতে 

হবে, যাতে প্রত্যেকটি নিণিষ্ট পরিমাণের কম হয়, 

কিঞ্ত একত্রে পরিমাণের সমীন বাবেশী হয়। যখন 

বিস্ফোরণ ঘটানো দরকার তখন এরূপ ছুটি টুক্রাঁকে 

অনিবেগে একত্রিত করলেই বিভাঙ্ন-ক্রিয়া সরু 
হবে এবং চলতে থাকবে । এখন লক্ষ্য করতে 

হবে যে, প্রক্রিয়া সুরু হওয়ার আগে টুক্রা ছুটির 

পরিমাণ পূর্বেক্তি নির্দি পরিমাণের চেয়ে কম 

রাথতে হনব; কাজেই পারমাণবিক বোমার আয়তন 

ইচ্ছানুরূপ বড় করা চলবে না। পৃথিবীতে হাল্কা 

হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্ত একত্রিত করা সম্ভব নয়, 

কেবলমাত্র হাঁইড্রোজেনের ছুটি আইসোটোপ, 

ডগ্টেবিয়াম ও ট্রাইটিয়ামের কেন্দ্রবস্ত-ষথাঁ ক্রমে 

ডরটেরন ও ট্রাইটনকে একত্রিত করে হিলিয়ামে 

বূপাস্তরিত করা সম্ভব। ১৯৩২ সালে হাঁই- 

ড্রোৌজেনের দুই ভরের আইসোটোপ, ডয়টেরিয়াম 

আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারেন যে, 

এর পরমাঁথুর কেন্দ্রবস্ত ডয়টেরনে প্রচণ্ড শক্তি 

রয়েছে । একে পাঁচ কোটি সেট্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত 

করতে পারলে এর বিস্ফোদ্ণ হবে ও প্রচণ্ড শক্তি 

নির্গত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবে। ১ তরলীরুত 
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ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়ামকে একটি নিদিষ্ট 
পরিমাণে মিশিত করলে (পারম্প রক অনুপাত 

এখনও অপ্রকাশিত) মিশ্রণটি সবচেয়ে বেশী 

বিস্ফোরক হবে? অর্থাৎ এ মিশ্রণটি ডয়টেরিয়াম 

কিংব! ট্রাই টিঘ্রামের চেয়েও দ্রুততর প্রজ্জলিত হবে 

এবং এই মিশ্রণ থেকে কেবল মাত্র ডম্গটেরিয়াম 

কিংবা ট্রাইটিয়ামের চেয়ে যথাক্রমে সাড়ে তিন 

কিংবা দ্বিগুণ বেশী শক্তি উদ্চুত হবে। ডয়- 
টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়ামের অনেকটা অংশ 

যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে কোন জায়গায় সংযোজন সর 

হলে ডম্নটেরন কিংবা ট্রাইটন থেকে শক্তি মুক্ত হয়ে 

অবশিষ্ট অংশে বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করবে। 

ডয়টেরন কিংব। উ।ইটনের সংংযাঁজন করে প্রোটনের 

চেয়ে বেশী শক্তি নির্গত হয়। পারমাণবিক বোমা 

বিক্ষোবিত হলে যে উচ্চ তাপ নির্গত হয়, তাতেই 

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে । কিন্তু এই 

তাপ অরধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না? কাজেই এই ক্ষণস্থায়ী 

অতুযুগ্র তাপে প্রজ্ৰলিত হয় এপ দ্রব্যই ব্যবহার 
করতে হবে। ডয়টেরিয়াম এত অল্প সময়ে প্রজ্জলিত 

হবে না। ট্রাইটিদ্াম প্রস্তুত করতে প্রচুর অর্থব্যয়ের 
দরকার; কাজেই এপ ত্রত্য ব্যবহারেরও সীম! 

আছে। তাছাড়৷ পূর্বোক্ত ভয়টেরিয়াম এবং ট্রাই- 
টিয়ামের মিশ্রণটি এদের প্রত্যেকের চেয়ে অধিকতর 

দহনশীল ও শক্তিশালী । কাজেই পারমাণবিক 

বোমার তাপে এরূপ পরিমিত আকারের একটি 

হি পদার্থকে বিস্ফোরিত করলে ঘবচেয়ে কম 

সময়ে পারমাণবিক বোমার চেয়েও অধিকতর শক্তি 

নির্গত হবে; তত্পর এই শক্তি দ্বারা হাইড্রোজেন 

বোমীর মূল উপাদান ডয়টেরিয়ামের বিস্ফোরণ 
ঘটানো সম্ভব হবে। হাইড্রোজেন বোমাকে 
ইচ্ছানুবূপ বড় করবার কোন বাধা নেই, ষদি 

আবশ্যকীয় উপাদান যোগাড় করা যাঁয়। কিন্তু 

যথেষ্ট উপাদান থাকলেও পারমাণবিক বোমার 

ক্ষেত্রে এপ কর! সম্ভব নয়। 

অর্ধ শতাব্দী আগেও কেউ ভাবে নি যে, 



৫০৬ 

পরমাণুর কেন্দ্রে এত শক্তি নিহিত বয়েছে। ধাঁবতীয় 

পরমাণুর বেন্দরই এক একটি বিপুল শক্তিন্র ভাপডার। 

আমরা দেখেছি যে, সংযোজন এবং বিভাজন প্রক্রিয়ায় 

পরমাণুর কেন্দ্রুস্থিত খুব কম অংশই শ্তিবূপে 

ব্যয়িত হয়--শতকরা ৯৯৩ ভাগ থেকে ৯৯৭ ভাগ 

বন্ধই অবিকৃত থাকে। এখনও এমন কোন গুক্িয়া 

জানা নেই, যাতে সবটা বস্থই পরিবতিত হয়ে 

শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এবপ সপ্তণ হলে 

মানুষ বিপুল শক্তির অর্ধকারণী হবে। তারপর 

এ-সম্দ্ধে জ্ঞান হলেও ১৯৩৯ সালের পূর্বে কেউ 

অনুমান করে নি যে, এই শক্তিকে কাছে লাগানো 

যাঁবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই শত্তিকে ছুরকম কাছে 

লাগিয়েছেন। একদিকে তারা যেমন এই শন্তর 

সাহায্যে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার মত 

মারণীন্ের উদ্ভীবন করেছেন, অপএদিকে তেম'ন 

আবাঁর তাকে মানব-কল্য।ণেও লা গিয়েছেন। 

আজকাল তেজগ্থিয় আইমোৌটোপের সাহাষ্যে 

চিকিৎসামুলক গবেষণা ও এ. ই, পি-র কতিপয় 

গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের আবিষ্ষারের ঘলে রোগ-ণিয়ন্ত্র 

ও নিরাময়ের কতকগুলি কাঁধকরী পশ্থ! উদ্ভাবিত 

হয়েছে। চিকিৎস'-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম তেজক্ষিয় 

ফস্ফরাস ও আয়োডিনের ব্যবহার হুর হয়। 

আজকাল তেজদ্ছি় ফস্ফরাস উদ্ভিদ ও প্রাণী- 

দেহের সক্র্িয়তা সম্পফিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধাশের 

কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, ফস্ফরাপ জীব- 

দেহের এক অপরিহার্ধ উপাদান, জীবদেহের 

অভ্যন্তরে, এমন কি-_দীত, হাড় ইত্যাদি কতকগুলি 

কঠিন জিনিষের মধ্যেও প্রবিষ্ট তেজক্িয় ফস্- 

ফরাসের সঙ্গে সাধারণ ফস্ফরাদের বিশিময় এবং 

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই উপায়ে 

সাফল্যের সঙ্গে লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎদ! 

টলছে। তেজক্রিয় আয়োভিনসম্থিত জৈব যৌগিক 

পদার্থ যেমন--ডাই-আয়োভো-ক্লুরেপিন এবং 

তেজক্রিয় ফস্ফরাস, মস্তিষ্কের টিউমার ন্ধিশিরণের 

হজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এতে অস্ত্-চিকিৎসা অনেক 

জ্ঞাঁন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

উচু পায়ে উঠে গেছে। তেজক্ষিয় আক্মোডিন 

থাইরয়েড গ্লযাণ্ডের অতিরিক্ত সক্রিম়তা পিয়ন্ত্রণ ও 

থাইরয়েড ক্যান্সার নিবারণের কাজে লাগছে। 

কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যাম্পার হাসপাতালে 

পারমাণবিক শক্তিকে ক্যান্সার রোগ নিধশারণ ও 

তার প্রতিবিধানের কাজে লাগানো হচ্ছে। ক্যান্স'র 

রিসার্চ ইনাষ্রটিউটে গব্ষণাকাগীদের তেজক্ষিয় 

রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্তে এব 

রেডিঘাম ও অন্যান্ত তেজক্কিয় আইসোটোপ 

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকার অন্থকরণে একট 

“টু লেবরেটবী” নিমিত হয়েছে । তেজক্ফিয় ফস্- 

ফরাসের অন্যান্ত ব্যবহারের মধ্য পলিসাইথেমিয়া 

ভেরা নামক রোগে এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেথ- 

যোগ্য। এই রোগে লোহিত কণিকার সংখ্য। 

খুব বেড়ে যাযস। তেজক্রিয় কোবান্ট শক্তিশালী 

গাম-রশ্মি বিকিরণ করে বলে ক্যান্সারের 

চিকিংদায় এর উপকারিতা অতুলনীয়। এই গামা- 

রশ্মির উত্টি মন্তিষ্ষের টিউমার এবং ফুস্ফুসের 

ক্যান্পীর এবং আরও অনেক ছুরারোগ। ক্ঠান্সার 

বোগেও ব্যবহৃত হচ্ছে। কোবান্ট স্থচগুলি রেডিয়াম 

স্থচের চেয়ে কম দাঁমী বলে ক্যান্সার রোগ স্িবীকরণে 

অপ্ব-চিকিৎসকদের বিশেষ সাহাধ্য করছে। চিত্তরঞন 

ক্যান্সার হানপাতালে তেজক্রিয় গোন্ডেরও ব্যবহার 

চলছে এবং দেখা গেছে ষে, ওভাবীর পুরাতন 

ক্যান্সারে এট বিশেষ উপকারী । বিভিন্ন রৌগের 

পরীক্ষা ও চিকিৎসায় সোডিয়াম, পটাপিয়াম, 

্ন্পিয়াম, গেলিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি পদার্থের 

তেজক্ষিয় আইসোটোপগুলির ব্যবহার আরস্ত 

হয়েছে। ডিজিটেলিস নামক ওষুধে তেজপ্রিয 

কার্ধন প্রয়োগ করা হয়। এই ওষুধটি হৃদরোগ 

উপশমে ৪ বিভিন্ন রোগ নিধ্ঠরণের কাজে ব্যবহৃত 

হয়। তাছাড়া তেজক্ষিয় কার্বনের সাহীষ্যে নাঁনা- 

রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গৃঢ় তথ্যও উদ্ঘাটিত 

হয়ে থাকে । হয়তো ভবিষ্যতে একদিন এর সাহাষ্যে 

গাছের ক্লোরোফিল তৈরীর বহুস্ত উদঘাটিত হয়ে 
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একটি বৃহত্তর সমস্যার সমাধানও হতে পারে! গাছ 

কিভাবে অঙ্গৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ প্রস্তত 

করতে সক্ষম হয়, এ-থেকে তাও জানা সম্ভব হতে 

পারে। ক্রকহাভেন জাতীয় পরীক্ষাগারে নিউ- 

ক্রিয়ার বিয়্যাক্টর এখন চিকিৎ্পা-যন্ত্রের কাজ করছে। 

এই যন্ত্রে পিউট্রন উত্পাণ্দত হয় এবং এর সাহায্যে 

ইচ্ছামত ক্যান্সার রোগ-বিরোধী তেঙচ্িয় 

আইসোটোপ ঠতরী করা যায়। এই বকমের 

চিকিৎসা পদ্ধতিকে এনিউট্ন ক্যাপচার থিরাপী” নাঁম 

দেওয়া হয়েছে। এই নামকরণের কারণ এই যে, 

বোগীকে যে প্রাথমিক পদার্থ ওযুধরূ'প ব্যবহারের 
নির্দেশ দেওয়া হয়, ০সট! নিউট্রন রিয়্যাক্টর থেকে 

মন্দগতি নিউট্রন ধরে নিতে পারে। সাধারণত: 

বোরন প্রাথমিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 

(স্টা নিউট্রন আকড়ে ধরে তেজছ্ছি় হয়ে যামু এবং 

ক্রমশঃ আল্ফা-রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। এই 
খিকরিত আল্ফাঁরশ্মি লোহিত কণিকার ব্যাপাধ 

পধন্ত যেতে পারে বলে রোগীর টিউমারের জায়গায় 

ঘি প্রাথমিক পদার্থকে প্রবেশ করানো হয় তাহলে 

নিউট্রনের সংস্পর্শে এসে সেটা দ্রতগতিতে তেজো- 

রশ্মি বিকিরণ করবে। স্থতরাঁং বোঝা যাচ্ছে যে, 

পারমাণবিক শক্তিই ছুরাঁরোগ্য ক্যান্সার ঝোগের 

চিকিৎসার একমাত্র প্রতিরোধক। তেজক্ষিয় 

্রন্পিয়াম কয়েক রকমের জয়েন্ট কারসিনোমায় 

ব্যবস্বত হচ্ছে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে উদ্ভূত 

পদার্থগুলি আমাদের নানারকম রোগ নিবারণে 

ব্যত হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ 

ব্যবহারের মধ্যে খাছ্য-সংরক্ষণ' অন্যতম। জানা 

গেছে, যে সব জীবাণু ফলমূল নষ্ট করে, সেগুলি পার- 
মাণবিক রশ্মির সংস্পর্শে এলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

আমেরিকায় গব্ষেণা চলছে যে, তেজক্ক্রিয় পদার্থ 

থেকে নির্গত গামা-রশ্ি দিয়ে খাছযসামগ্রীকে গরম 

অবস্থায় বেশ কিছুপিন রাখা যায় কিনা। ক্রক- 

হাঁভেন জাতীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সাহায্যে 

প্রমাণিত হয়েছে যে, শীতলীকরণ ছাড়াই আলু 

পীরমাণবিক শক্তি ৫৪৭ 

ইত্যাদি মৃদ্বাসী খাঞ্চসামগ্রীকে গামা-রশ্মি বিকিরণ- 

কারী পদার্থের নামনে কিছুকাল রেখে দেবার পর 

প্রায় ছু-বছর টাঁটৃকা অবস্থায় রাখা যায়। সেখানে 
বিকিরিত এই রশ্মি প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত 

হয়েছে । এই গামা-বশ্মি বিকিরণকারী তেজক্ষিয় 

পদার্থ গুলি এ ই, সি.সর দ্বারা প্রেরিত হচ্ছে। 

সম্প্রতি আমেরিকাম্ এ, ই. সি. র আধগোন জাতীয় 

পরীক্ষাগারে থুলিয়ামের সাহায্যে কাঁধকরী একটি 

ভ্রাম্যমান এক্স-রে ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে। এব 

ওজন মাত্র ১০ পাউগড। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎশক্তির কোন 

উৎ্ম ন|] রেখেই ১০০,০০০ €ভোন্ট এক্স বের সমতুপ্য 

রশ্মি উত্পাদন করা যায়। বিশেষতঃ গলী অঞ্চলে 

অথ যেখানে খিছুু২ সরবরা হর কোন ব্যবস্থা 

নেই, যন্ত্রটি দেখানে রোগীর ফটে। নেবার কাজে 

সাহাঁধ্য করছে। বিভিন্ন রোগ শিধ্ণারণের কাজেও 

যন্ত্রটি বেশ কার্যকরী । 

শরম-শিল্পেও পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার 

আরম্ভ হয়েছে। তেজক্রিয় পরমাণু কোন ধাতু 

অথবা যৌগিক পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত ভগ্রস্থানের 

নিদেশ দ্েয়। পরম।ণুগুলি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের 

সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে আলোক-রশ্মির 

পরিবর্তে পরমীণু থেকে উদ্ভূত তেজোরশ্মি প্রয়োগে 

ফিল্মের উপর ছবি তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ার 

নাম দেওয়| হয়েছে রেডিও গ্রাফি। পরমাণু থেকে 

বিকিরিত তেজোরশ্মি ধাতু ভেদ করে ফিল্মের উপর 

ছবি ফেলে এবং এক্স-রে ফটোতে যেভাবে স্থানঠ্যুত 

অথবা ভগ্ন অস্থি নির্ধারিত হয়, ঠিক সেভাবেই ধাতু 
অথব1 যৌগিক পদার্থের ভগ্ন থান এই ছবিতে প্রকাশ 

পায়। নিউইয়র্কে নায়েগ্র। জলপ্রপাতের নিকটস্থ 

কার্বোরানডাম তৈরীর কারখানায় আটমিক 

থিকনেন গজ নামক যন্ত্রটি বিভিন্ন ঘাতপহ (আ্যাত্রে- 

সিভ) পদার্থের ঘনত্ব ও ভগ্নঙ্থান নিধারণ করে। 

এই গজের মধ্যে অবস্থিত তেজ ্ছিয় ই্রন্সিয়াম থেকে 
বি্টা-রশ্মি নির্গত হয়। পরীক্ষাকালীন ঘাতসহ 
পদার্থট গজের উপর এমনভাবে রাখা হয়, যাতে 
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গজে সংরক্ষিত ট্রন্সিমাম পদার্থটার ঠিক নীচে 
খাকে। উপরে তেঙগোরশ্মি নিধ্ারণশ্গচক একটা 

যষ্থ রাখ। হয়। বিকিরিত রশ্মির তারতম্য অন্থপারে 

উপরিউক্ত পদার্থের ভর বা ঘনত্ব শিপধণারিত হয়। 
এবূপ পারমাণবি £ গঞ্গের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার 

আগে কারখানায় থাতপহ পদার্থগুণি তৈপী বন্ধ 

কর] হতো! এবং নিণিষ্ট পরিমাণের দ্রশ্যগপির ওজন 

নিয়ে দেখা হতো বে. উপ্সিহ ঘনত্বপূর্ন হয়েছে 

কিন1। আঙ্গকাল তেজঞ্িঘু পরমাণুর সাহাষ্যে 

তৈরী রামাননিক দ্রব্য ব্যবহাপ করে বিভিন্ন শিল্প- 

উতপাপনের ব্যয় হাসের চেষ্টাচ'ছে। ঠতল-শিল্লে 

পারম:ণধিক দ্রব্য ব্যবহার করে গুল পাওয়া 

গেছে এবং ইনের কাধকাল নিধারণ করা সম্ভব 

হচ্ছে । এই উপায়ে পেট্রোশিয়াম জাতীয় তরল 

পদার্থে শতকরা কত ভাগ হাইড্রোজেন হচ্ছে তা 

খুব কম সমগেই নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া 

কয়লা] ও তেল থেকে কি উপায়ে সহজে গ্যাসোলিন 

টহরী করাযায় তাও দেখবার চেষ্ট। চলছে। পাঁর- 

মাণবিক শক্তির সাহায্যে টায়ারের কার্ধকাল এবং 

টায়ার তৈগীর নতুন কৌশল জানবার ব্)বস্থা হয়েছে। 
এছাড়া নলের মধ্যস্থিত তরল পদাথের গতি, 

রাসায়নিক অন্গঘটকগুলির পুনঃপ্রাঞ্চির বিধান এবং 

খাছ্দ্রব্য বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের কাজে পারখাণবিক 

তেজোরশ্মির কাধকারিতা শিল্পজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেছে। গ্রেট বুটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে পারমাঁণবিক- 

শক্তি-চীলিত একপ্রকার বিছ্যুত যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে । 

তার ফলে বাসগৃহের তাপমাত্রা বজায় রাখা ও 

কলকারখান| চালু রাখবার জন্তে ইউবেনিফসীম ও 

থোরিয়্াম থেকে যে পরিমাণ বিছ্বাতৎশক্তি পাওয়া 

যাচ্ছে, তা তেল বা গ্যাসের মাহাযো যে বিছ্যুতৎ্শক্তি 

পাওয়া! যায় তাঁর ২৫ গুণ বেশী। মেরুপ্রদেশে বা 

মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে কয়লা ও তেলের অভাব, 

মেখানে এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

মাফিন যুক্তরাঃষ্র একটি পারমাণবিক শক্তি-চাপিত 

কারখানা স্থাপিত হয়েছে । এই কারখানায় যে 

পারধাণবিক চুল্লী স্থাশিত হয়েছে, তার সাহাযো 
৬,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। 

রাশিয়ায় পারমাণবিক শক্তির পাহাযে নদীর মোড় 

ঘুরিয়ে দিয়ে মরুভূমিকে মানুষের বাঁদোপযোগী করে 

তোলা হয়েছে। তমোভিয়েট রাশিয়। পারমাণবিক 

শক্তিচালিত একটি ১০১,০০০ টনের জাহাঙ্গ তৈরী 

করেছে । আমেরিক] পাদমাণবিক শক্তি-চালিত 

ডুবোজাহাজ নটিলাসের সাহায্যে ছুর্ভেঘ মেরু- 

প্রদেশ থুরে এসেছে । পারমাণবিক শক্তি-চাপিত 

সোভিয়েট রাশিয়ার স্পুটৃশিক চন্রলোক পার হয়ে 
ধের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশ। করা যায়, 

আগামী দশ বছরের মধ্যে চন্দ্রলৌক ব্জিম্ন করা 

সম্ভব হবে। পার্মাণবিক শক্তি সংগ্রহ করবার পর 

পরিত্যক্ত স্রন্পিয়াম ৯ৎ-এর সাঁহাঘে পারমাণবিক 

শ্তিকে সরাদরি বিদ্যুতে পরিবতিত করে এক 

নতুন পারমাণবিক ব্যাটারী তৈগী করা সম্ভব 
হয়েছে। ই্রন্পিযাম ৯-থেকে বিটা-রশ্মি নির্গত 

হয় বলে বি্ছ্যুৎ্প্রবাহের স্থট্টি হয়। শোনা যায়। 

এই ধরণের বিহ্যত্-প্রবাহ টেলিফোনের গ্রাহক 

যন্ত্রে ব্যবহার করবার পক্ষে বেশ উপযে গা হবে। 

আমাদের দেশে এখনও পারমাণবিক শক্তির 

বহুল প্রচলন স্থরু হয় নি। ভারতে জিবাঙ্কুরের 

সন্নিকটস্থ সমুদ্রমৈকত মোনাঙ্জাইট, থোরিয়ামের 

একটি উত্প। ভারত সরকার থোরিয়াম জাতীয় 

বিরল ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে রেয়ার আর্থ ফ্যাক্টরী 

স্থাপন করেছেন । সেখানে ব্যাপকভাবে থোরিয়াম 

নিষ্ষাশিত হচ্ছে। এ ধাতব থোরিয়ামকে তেজক্ষিয় 

থোরিয়ামে পরিণত করবার জন্যে ভারত সরকার 

টম্বে নামক স্থানে পারমাণবিক শক্তি গবেষণাগার 

স্থাপন করেছে । আশা করা যায় যে, ভারত 

একদিন এই পারমাণবিক শত্তিকে নিজের কাঞ্জে 
লাগাতে সক্ষম হবে। 



উত্তাপে প্রাণক্রিয়। 
জীত্রিগুণানাথ বন্দ্যেপাণ্যায় 

ছোট বেল! থেকেই আমরা জানি, আগুনের 

তাপ লাগলে গায়ে ফোস্কা হয়। আবার বড় 

হয়ে জীনতে পারি, শুধু আগুনেই নয় ঠাণ্ডাতেও 
ফোস্কাঁ পড়ে। বরফের মত জমানো এক টুক্রা 

কঠিন কার্বন ডাইঅন্মাইড-যাঁকে শুকনো! বরফ 

স্লা হয়_যদি বয়েক পেকেণ্ড জোরে চেপে ধরা 

যায়, তাহলে হাতে আগুনে পোড়ার মত ফোস্কা 

হয়ে যাবে। সৃতরাং দেখা যায়, মানুষের উত্তাপ সহ 

করবার ক্ষমতা একট। সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে মীমাবদ্ধ। 

মানুষের জীবনধারণের জন্যে উত্তাপ প্রয়োজন 

এবং তার গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮” (ফা)। 

তাহলেও তার হাতকে যদি ১৪০০ ( ফ1) উত্তাপ- 

বিশিষ্ট জলে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী ডুবিয়ে রাখা 

ঘয়, তাহলে সহা হবেনা। গরম জল বা গরম 

পানী খেলেও এ একই অবস্থা । পানীয়ের উত্তাপ 

ধরি ১৩৬০ ( ফ1)-এর বেশী হয়, তাহলে অনেকেরই 

তা সহ হবে না, হেঁচকি উঠতে থাকবে । এ-থেকে 

মনে হয়, মানুষের দেহ একটা থার্মোমিটার 

বিশেষ, যার স্পর্শ-সহিষুণতা একটা শিিষ্ট সীমার 
মদে ওঠা-নাঁমা করে এবং তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে 

দুর্গতি ও ক্লেশের আর অন্ত থাকে না) 
এ কথা ঠিক, অধিকাংশ প্রাণী এবং উত্ভিদকে 

যি ১০৬ জলের সংস্পর্শে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখা 

ধান্স তাহলে মৃত্যু ঘটে। রক্তের উত্তাপ যদি 

ঠিক এ পরিমাপে বেড়ে উঠতে থাকে, তাহলে 

মানুষ মৃত্ার পথে এগিয়ে যায়। সেই জন্যে 

জবের উত্তাপ খুব বেড়ে উগলে চিকিৎসকেরা 

রোগীকে সান করানো ও তার মাথায় বরক 

চাপানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। নিমস্তরের অনেক 

প্রাণী আছে, যারা কিন্তু এরকম বিপজ্জনক 

উত্তাপেও বেচে থাকে। 

সহনশীলতার তারতম্য 

প্রকৃতির রাজ্যে ঠাণ্ডা বা উঞ্ততার দিক দিয়ে 

অদুত সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। 
মেরু অঞ্চলের কড্ মাছ ০” ডিগ্রর নীচেও বেশ 

সক্রিম্ন থাকে। কয়েক প্রকার জীবাণু ০০ ডিগ্রির 

(ফাঁ) ৩০০০ ডিগ্রি নীচেও মাসের পর যান খেঁচে 

থাকে। ন্তন্তপায়ী জীবের কতকগুলিকে (যেমন 

সাদা ইদুর )যদি ৩৭ ( ফ1) ঠাণ্ডার মধ্যে রাখা 
হয়, তাহলে তাদের হৃদস্পন্দন এবং রক্ত-চলাচল বন্ধ 

হয়ে যায়; কিন্তু তাহলেও আবার তাকে বচানো 

যায়। টধজ্ঞানিকেরা এসম্বন্ধে বলেন, ঠাগ্ডার চেতনা- 

নাশক একট] ক্ষমতা আছে। সে জন্তে এই ঠাগ্ডার 

প্রভাবে ইছুরের সর্বাধীন চেতনা সাময়িকভাবে 
লোপ পেয়ে যায়। ঠাণ্ডীর এই ,চেতনা-নাশক 

ক্ষমতার কথা বু কাল ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে 

এবং অশ্্-চিকিৎ্পায় এই অসাঁড়কারী গুণের ব্যবহার 

চলে আনছে । শোন] যায়, নেপোলিয়নের প্রধান 

অদ্্-চিকিৎদক লারে যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়ে বরফ 

জমানো ঠাগডার সাহায্যে এক দিনে ছু'শেো লোকের 

অস্ত্রোখচার করেছিলেন। 

আবার উত্তষপ যখন বেড়ে যায়, জীব-জগতের 

প্রাণক্রিয়া ব্বভাবত:ই তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। 

প্রাণীমান্রেই উত্তাপের অপহনীয় প্রভাবে কাতর 

হয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা সাংঘাতিক পর্যায়ে এলেই 

মৃতুমুখে পতিত হয়। সবচেয়ে বেশী উত্তাপ সহন- 
শীলতাও কোন কোন প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া 

যায়? সেগুলিকে অবশ্ঠ ব্যতিক্রম বল! যেতে পারে । 



৫১০ 

যেমন--মিংহলের বার্বাস থার্সেলিদ নামে এক প্রকারের 

মাছ। তারা সেখানকার উষ্ণ কুণ্ডের (১২২ ফা) 
উত্তাপেও বেঁচে থাকে । কয়েক জাতীণ জীবাণুকে 
১৫৮০ বা তারও উধ্বে” সক্রিয় থাকতে দেখ। গেছে। 
অবশ্য এ সব সত্য হলেও একে প্রকৃতির খেয়াল বল! 
চলে। 

উত্তাপ থেকে বাচবার ব্যবস্থ 

অনেক প্রাণী ও উদ্তিদকে ঝল্পানো উত্তাপে ও 

বেচে থাকতে দেখ! যাঁন্। যেমন--উত্তর আমে 

প্রিকার পশ্চিমাংণের মরুভূমির ভয়ঙ্গর উন্তাপে 

একপ্রকার ব্যাং (710105৭ (92) বেচে থাকে। 

সুর্য অস্ত গেলেও সেখানকার উত্তাপ ১০০৭ 

নীচে নামে না। এই ব্যাং উত্তাপ ভালবাসে 

এবং ১০২” উত্তাপেও বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে 
বেড়ায়। ৮০” উত্তাপে মানুষ যখন কপালের ঘাম 

মুছতে থাকে, এই ব্যাঙের কাছে তখন দেই উত্তাপ 

ঠাণ্ডা, তার ক্রিয়াশীলতা তখন কমে যায়। তথাপি 

১০৬০, কি ১০৭" উত্তাপ তাদের কাছেও মারাত্বক । 

দিনের ঝল্মানে উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্তে তারা 

বালির নীচে গত খুঁড়ে আশ্রয় নেয়। সু অস্ত 

গেলে বালির উত্তীপ যখন খানিকটা কমে আসে 

তখন আবার তারা গত থেকে বেরিয়ে পোকা- 

মাকড় ধরে খেতে থাকে । মরুভূমির দেশের প্রাণীর! 

এই রকম গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে । 

পাখী ও স্তন্যপায়ীদেরও উত্তাপ সহা করবার 

কৌশল নজরে পড়ে। উত্তাপের আধিক্য দেহের 
রক্তকে ঠাণ্ডা করবার জন্তে তাদের মন্তিফ্ষের স্াযু- 

কেন্দ্র থেকে যখন নির্দেশ আসে, তখন সেই অঙ্গপারে 

ভিতরকার পেশীপমৃহকে তারা কিছুটা সঙ্কুচিত করে 
ফেলে। পাধীরা তাদের পালক ফেলে দেয় এবং 

স্তন্তপায়ীরা তাদের গায়ের লোম একটু খাড়া 

করে তোলে, যাতে আরও খানিকটা বাতা 

চামড়ার সংস্পর্শে আটকে থেকে উত্তাপ প্রতিরোধ 

করতে পারে। 
প্রাণীদের মত উদ্ভিদও উত্তাপ থেকে আত্মব- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 

রক্ষার চেষ্টা করে থাকে । উত্তাপে গাছপ।লার 

পাতা ঝরে পড়ে এবং উপরের কাণ্ডের অংশ 

শুকিয়ে যেতে থাঁকে। মাটির নীচে শিকড়ের মধ্যে 

যেখানে রোদের দুঃসহ জাল প্রবেশ করতে পারে 

না, সেখানে সে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করে। 

গাছপালার এরূপে আত্মরক্ষা, প্রাণীদের মাটির 

নীচে গর্তের ভিতরে ঢুকে প্রাণরক্ষা করারই 
সামিল। দিনের ছুংসহ্ উত্তাপকে রাতের অপেক্ষা- 

কৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিকিরিত করে দিয়ে আবার 
তারা নিজেকে সহোর সীমার মধ্যে নিয়ে আসে। 

উত্তাপে ক্যাক্টাঁণ জাতীর উদ্ভিদের পাতা শুকিয়ে 

বারে যায় এবং সমস্ত রন গাছের গুড়র ভিন্তরে 

জল-নিরোধক ছাঁলের নীচে সংহত হয়। 

শরীরকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে স্তন্তপাঁয়ী জীবকে 

জলীয় অংশের খাঁনিকটা বাম্পীভূত করবার ব্যবস্থার 

উপরই নির্ভর করতে হয়। জলীয় অংশ বাম্পীত্বৃত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-কোঁষ থেকে এত উত্তাপ 

বেরিয়ে যায়, মাতে দেহের উষ্ণতা প্রায় ১০ কমে 

যাঁয়। আমদের দেহও উত্তপ্ত হলে ঘামের সাহায্যে 

জলীয় বাষ্প বের করে দিয়েঠাণ্ডা হয়। আমাদের 

ও অন্যান্য প্রাণীদের দেহ-চর্মে প্রচুর ঘর্ম-গ্রন্থি আছে, 

যার ভিতর দিয়ে র্ক্তের জলীয় অংশ নির্গত হতে 

পারে। কোন কোন প্রাণী, যেমন-_কুকুর, দেহের 

তাপ কমাবার জন্তে লালাপিক্ত জিভ বের করে 

ইপাঁতে থাকে । অনেক প্রাণী ঘামের ভিতর দিয়ে 

উত্তাপ বের করে দেয়। বিড়ালের ঘর্ম-গ্রন্থি 

আছে তার পায়ের থাবায়। ঘোড়াঁর ঘর্ম-গরন্থি 

তার সর্বশরীরে দেখা ঘায়। মরুভূমির উট তীব্র 

উত্তীপকে তার দেহের পাতলা চামড়ার ভিতর 

দিঘ্ে বিকিরণ করে দেয়। তার শরীরের চবি 

দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে না থেকে পিঠের উপরকার 

কুঁজের ভিতরেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাই 
উত্তীপকে প্রতিরোধ করে। 

ঘাম বের করে দিয়ে উত্তাপ সহা করবার ক্ষমতা 

আবার সব প্রাণীর এক রকম নয়। মানুষ 
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গ্রীষ্মের ১২০০ (ফা) উত্তাপে বেচে থাকবে, কিন্ত 

একটা ইছৃর বত্রিশ মিনিটের মধ্যে এবং একটা 
গিনিপিগ এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই উত্তাপে মারা 

ষাবে। 

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষের উত্তাপ সহ 

করবার ক্ষমতা বোধ হয় অনেক বেশী । মাঙষের 

উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হলো মস্তিষ্কে। সেটিকে 

হাইপোথ্যালেমান বলা হয় এবং তা কানের 

সীমানায় অবস্থিত। যখনই উত্তাপের মাত্রা বেড়ে 

গিয়ে শরীরে অন্বস্তি বোধ হয়, তখনই হাইপো- 
থালেমাস থেকে সায়ুযন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেহের 

সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ভিতরকার 

রক্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে গিয়ে তখনই তা 

বহিরঙ্গে চামড়ার ভিতরকাঁর ধমনীর মধ্যে কেন্দ্রী- 

ভূত হতে থাকে এবং প্রসারিত ধমনীর গাত্র থেকে 

রক্তের উত্তাপ বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে রক্তের প্রবাহকে 

ঠাণ্ডা করে। গরম যদি আরও বেশী হয় এবং এই 

ব্যবস্থায় না কুলায় তখন হাঁইপোথ্যালেমাস দেহের 

ঘর্স-গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় হবার জন্যে আহ্বান 

জানায়। গ্রন্থিগুণি রক্তের প্রবাহ থেকে জলীয় 

অংশ আকর্ষণ করে নিয়ে ঘর্মের আকারে চামড়ার 

ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বের করে দেয়। ঘর্সের সঙ্গে 

প্রচুর লবণ ও দেহের অবাঞ্চিত অনেক জিনিষও 
বেরিয়ে যায়। ঘর্স বাইরের আবহাওয়ায় বাম্পীভৃত 

হতে থাকলে রক্তের উত্তাপ তাড়াতাড়ি নেমে যেতে 

থাকে। 

আর্দে উ্ণত 

দেহের ঘর্ম নিক্ষাশনের ব্যবস্থা এত চমত্কার 

ষে, ঝল্সানো উত্তাপ সম্থ করতেও মানুষের তত 
কেশ বোধ হয়না । অবশ্য এপ সম্ভব হয়, ষদি 

বাইরের আবহাওয়া শুফ অবস্থায় থাকে। কিন্ত 

অস্থবিধ! হয় সেখানে, যেখানে বাইরের আবহাওয়! 
থাকে আর্জ। আমাদের বাংল! দেশ এই ন্ুকম 
আবহাওয়ার সঙ্গেই বেশী পরিচিত। এই রকম 
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উত্তীপে প্রাণক্রিয়। ৪১১ 

আর্দ্র আবহাওয়াকেই আমরা ভাপা গরম বলি। 
এই অবস্থায় বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় 
ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে না। সে জন্যে 

গায়ের চামড়া ও রক্ত ঠাণ্ডা হতে পারে না; ফলে 

দেহে উত্তীপ বেড়ে যাঁয়। সেজন্যে চড়া উত্তাপ 

না থাকলেও উত্তাপের আক্রমণ বা হিট-স্রোক 
লাগবার সম্ভাবনা এই আর আবহাঁওমাতেই থাঁকে 

খুব বেশা। অবশ্য যাকে আমরা চলতি কথায় 

সদ্দিগমি বাসানস্রোেক বলি তা থেকে এ স্বতন্ত্র। 

তাঁর সম্ভাবনা বেশী থাকে প্রখর রোদে ঘুরে 
বেড়ালে। 

এই সম্বন্ধে কৌতুহলজনক কয়েকটি ঘটনা 
বৈজ্ঞানিকেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিগত যুদ্ধের 
সময় একদল টৈন্য খন কোন গ্রীন্মপ্রধান দেশের 

জলাভূমি অতিক্রম করছিল, তখন উত্তাপে অভিভূত 

হয়ে তারা একের পর এক মৃছিত হয়ে পড়লো। 

যদিও আবহাওয়ার উত্তাপ এমন বেশী কিছু ছিল 

না, তথ।পি এই অবসন্নতা ঘটবার কারণ হয়েছিল 

অগভীর উষ্ণ জলের ভিতর দিয়ে চঙ্গবার জন্তে। 

এই স্থক্র ধরে বৈজ্ঞানিকেরা আরও পরীক্ষা করে 

দেখলেন। একটি ইছুরের দেহকে আরামপ্রদ 
উত্তাপ, অর্থাৎ ৬৮*-৭০” ডিগ্রিতে রেখে শুধু তাঁর 

হাটু পর্বস্ত পাগুলিকে ১১৩” ডিগ্রি উত্তাপবিশিষ্ট 

জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। তার ফলে 

দেখা গেল, ইছুরটি তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়েছে । গিনিপিগের বেলায় এক্সপ 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, তার দেহ ও পায়ের সন্ধিস্থল 

(মান্থষের কটিদেশের সমতুল্য ) পর্বস্ত ডুবিয়ে না 

রাখলে মৃত্যু ঘটে না। এই মৃত্যু হলো উত্তাপের 

দরুণ দেহের ভিতরে কোন বিষাক্ত উত্তেজনা সি 

হওয়ার ফলে, গায়ের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার দরুণ 

নয়। যে জলের মধ্যে তাদের নিষ্নাঙ্গ ডুবিয়ে রাখ! 

হয়েছিল, তার উষ্ণতা এমন কিছু বেশী ছিলনা 

যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। হাঁমেশাই লোকে ১০৭০ 



৫১২ 

ডিগ্রী কিংবা তারও বেশী উত্তপে অবগাহন করে 

থাকে ? কিন্তু তাতে কেউ মরে না। 

বস্ততঃ কোন প্রাণীর জীবস্ত দেহ-কোৌষ 

আঘাতের ফলে অক্সিজেনের অভাবে কিংবা 

অত্যধিক উষ্ণতার দরুণ যদি ক্ষতিগ্রন্ত হয় তবে 

তা থেকে এমন একপ্রকার বিধাক্ত পদার্থ (উঞ্সিন) 

কৃষ্টি হতে পারে ঘা রক্ত-চলাচলের সঙ্গে দেহের 

সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পাগে। 

এই বিষাক্ত পদার্থের স্বরূপ এখন পযন্ত শির্ধারিত 

হয় নি বটে, তবে এরূপ অনুমান করা হয়েছে থে, 

বিঘক্রিয়ার উৎপত্তি স্থল হলো পেশীকোষ। দেহ 

থেকে অত্যধিক ঘর্ম নির্গমনের সঙ্গে শরীরের লব্ণ 

জাতীর পদার্থ বেরিয়ে যাওজাণ ফলে যে অবপাদ- 

জনক অবস্থীর হ্ষ্টি হয়, উপরের বণিত অবস্থা কিন্ত 

তা থেকে পৃথক । অত)িক গ্রীষ্মে দেহের লবণের 

অভাবে যে অবসন্নতা ঘটে তা সামান্য লবণ মিশ্রিত 

জল পান করলেই কেটে যেতে পারে। সে জন্যে 

গ্রীষ্মের সময়ে অতিরিক্ত ঘর্মে লবণ-জল পান কর! 

বিধি। কিন্তু উত্তাপজজনিত উক্ত প্রকাপ অবপাদ- 

জনিত মৃত্যুর প্রতিষেধক এখন পযন্ত নির্ধাবিত 

হয় নি। 

জীবাণুসমূহ সাধারণ উচ্চন্তরের প্রীণীর চেয়ে 

অনেক বেশী উত্তাপ-সহনশীল। বাঘুর চাপ বেশী 

না দিলে সাধারণ ফুটন্ত জলে তাদের মৃত্যু ঘটানে। 

যায় না। বাম্প চালনা করে পাত্র থেক বাতাস 

সরিয়ে দিয়ে যদি চাপ দ্িগুশিত, অথাৎ প্রতি 

বর্গ ইঞ্চিতে ৩০ পাউগ্ড কর] যায়, তা হলে উত্তাপ 

২৫০০ ডিগ্রিতে উঠে পড়ে। এই অবস্থায় জীবাণু 

বা কোন প্রানীই বেচে থাকতে পারে না, ১৫ 

মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। উত্তাপ ২৫০০ 

ডিগ্রিতে উঠেছে বলে যে তারা মারা যায়, তা নয়; 

কারণ বাতাস যদ্দি শুফ অবস্থায় থাকে তাহলে 

জীবাণু ৩২ ডিগ্রিতেও বেঁচে থাকতে পারে। 

কিন্ত আরজ আবহাওয়ায় ২৫০০ ডিগ্রিতেই তারা 

ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কারণ আবহাওয়া বাম্পকণা-সিক্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

থাকে বলে জীবাণুগুপি তাঁদের কোষের জলীয় অংশ 

বের করে দিতে পারে না। 

দেহের চবির গলনাঙ্ক ও উত্তাপ সহনশীলত। 

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, যখন জরের উত্তাপ 

১০২? হয়, তখন আমাদের দেহের উপাদানের 

রাসায়নিক পরিবর্তনের গতি প্রায় শতকরা ২৫ 

ভাগ বেড়ে যায়। আবার যখন উত্তীপ স্বাভাবিকের 

নীচে ৯৬৭ ডিগ্রিতে নেমে যায়, তখন সেই ক্রিয়া 
২০ ভাগ কমে যায়। আমাদের এই গরম দেশে 

দেহ-কোষের ক্রিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হওয়ার 

পক্ষে কিরূপ ভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্চণীয়, 

সে ব্যিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আপবার জন্তে প্রাণীতত্ব- 

বিদ্গণ চেষ্টা করছেন। এ সব্ক্ধে কয়েকটি চমক প্রদ 

তথ্যের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। 

তার] দ্রেখিয়েছেন--যে উত্তাপে প্রাণী মৃত্যু 

বরণ করে, তার সঙ্গে দেহের চবির গলনাস্কের একটা 

সন্বন্দধ আছে। শীতপ্রধান দেশের প্রাণীদের 

চধির গলনাক্ক উঞ্ণ প্রধান দেশের প্রাণীদের চবিপ 

গলনাঙ্বের চেয়ে কম | গা দেশের প্রাণী, যেমন-- 

মাছ ৭০০-৮০" ডিগ্রী উত্তাপেই মরে যার কিন্ত 

শুন্যপায়ী জীবের ১০০০৭ ডিগ্রির বেশী উত্তাপেও 

বেঁচে থাকে । কডলিভার অয়েল যে উত্তাপে তরল 

থাকে, সেই উত্ভাপে স্তন্যপায়ী জীবদের চবি শক্ত 

অবস্থায় থাকে । আবার যে প্রাণী যে দেশে 

যখন বাপ করে, সেই দেশের উত্তাপের অন্কপাতে 

তাঁর চবির গলনাঙ্কের হ্বাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। 

ডেনমার্কের ছু-জন প্রাণীতত্বব্দি কতকগুলি শৃকর- 

ছানা নিয়ে এবিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করে 

দেখেছেন। তারা কয়েকটি শুকরছানাকে গরম 

কাপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখেন, আর কতকগুলি 

অনাবৃত দেহে থাকে । কিছু দিন পরে গরম কাপড়ে 

ঢাক1 শুকরছানার চবি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা 

যায় যে, তার গলনাঙ্ক নগ্র শৃকরছানার চখির 

তুলনায় বেশী হয়েছে। এব্যাপার শুধু যে প্রাণী 



সেপ্টেথর, ১৯৫৯ ] 

জগতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, উত্ভিদ-জগতেও তা 

দেবা যায়। যে সব গাছপালা উত্তর অক্ষরেখার 

সীমানায় জন্মে, তাদের চবির গলনাঙ্ক দক্ষিণ 

সীমানায় অবস্থিত গাছপালার চবির গলনাঙ্গের 

চেয়ে কম। উদাহর্ণম্বদপ বলা যায়, তিপির 

তেল যেসাধারণ উত্তীপে তরল থাকে, নারিকেল 

তেল সেই উত্তাপে জমাট বেঁধে যায়। 

উপরের তথ্যগুলি থেকে এই শিদ্ধান্তে আস 
যেতে পারে যে, দেহের চবির গলনাসঙ্কের উপর 
উত্তাপ সহা করবার শক্তি নির্ভরশীল এবং কোন 
দেশেব আবহাওয়ার উঞ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাতে 
প্রাণীদেহের চবির গলনাঙ্গের তারতম্য হয়ে থাকে। 
স্তরাঁং দেহের চবির গলনাঙ্ককে যি বাড়ানো 
সম্ভব হয় তবে উত্তাপ সহা করবার ক্ষমতাও 

তদন্ুপাতে বেড়ে যাবে৷ খাছ্-নিয়ন্ত্রণ করে চবির 
গলনাঙ্ক বাড়ানো যায় কিনা, সে বিষয়েও 
বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করে দেখেছেন। শকর। 
জাতীয় খাছ দেহাভ্যন্তরে অধিকতর গলনাঙ্কবিশিষ্ট 
চবিতে পরিণত হয়ে থাকে_-এটা তীদের পরীক্ষিত 
সত্য। ক্যানাডার ছু-জন বৈজ্ঞানিক__লুই পল 
ডুগাল এবং মাধিডিন থেরিয়েন দেখিয়েছেন যে, 

/,| 

রা ॥ 

উত্তাপে প্রাণক্রিয়। ৫১ 

ইছুরকে শর্করাঁজাতীয় খা বেশী করে খাওয়ানোর 
ফলে তাদের উত্তাপ-সহনশীলতা অনেক পরিমাণে 

বেড়ে গেছে । আমাদের এই গ্রীক্মপ্রধান দেশে 

প্রখর উত্তাপের সময়ে মিছরি বা চিনির সরবত, 
আখের রস প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাগ্ ব্যবহার 

করবার বিধি বহুকাঁল থেকে প্রচলিত আছে। এই 
বিধির মূলে যে বৈজ্ঞ।শিক সমর্থন রয়েছে, উল্লিখিত 
তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ব্যাপারটি অতি জটিল। দেহের ভিতরে বিভিন্ন 
জাতীয় কোষ আছে এবং তাদের উত্তাপ সহন- 
শীলতারও তারতম্য আছে। তাছাড়া প্রাণ- 
ক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় কোষের পরম্পরের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিছ্যঘান। সে জন্তে দেহের 
উত্তীপ নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন বাধাধর] নিয়ম বা স্থত্র 
উদ্ভাবন করা! এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। তথাপি 
আশা করা যায়, ধৈজ্ঞানিকেরা একদিন বিরুদ্ধ 

আবহাওয়ার মধ্যে মানুষকে আরামে এ স্বচ্ছন্দ 

বাচবার ও চলবার পথ দেখাতে পারবেন এবং 

সেদিন মন্চুয-সমীজের একটা প্রকৃত কল্যাণের পথ 

আবিষ্কৃত হবে। 

প্যাডেল হুইল নামক এক্সপ্ররার-৬ কৃত্রিম উপগ্রহ । 

ডিম্বাকৃতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে সৌরশক্তি সংগ্রহের উয়দশ্ে ৮০০ 
সৌর-কোষ সমন্বিত পতাকার মত ৪টি প্যাডেল দেখা যাচ্ছে। 



ক্যালকুলাসের গণ্প 
প্রীদেবত্রত চ্যাটার্জি 

ক্যালকুলাসের গল্প বলতে হলে আগে গোটা 

কয়েক কথা বলে নিতে হবে। প্রথম 

কোন চিহৃকে চলরাশি বা ৮9119010 বল। হয় 

যখন সেই চিহ্টি একাধিক মান (00006- 

11081 2101০ ) প্রকাশ করে। যেমন মনে করুন, 

আপনার বয়ল। এখন বয়ম কত? আপনি বলবেন 

২৫ বছর। কিন্তু আপনার উত্তর কি ঠিক? প্রত 

পক্ষে আপনার বয়ন তো] প্রতি মৃহ্তেই বেড়ে যাচ্ছে। 

স্থতরাং বয়দকে চলরাশি বা ৮9019916 বলতে 

পাবি। গণিতে এপ রাশিকে সাধরণতঃ 

বর্ণমালার শেষের দ্দিকের অক্ষরগুলি দিয়ে প্রকাশ 

করা হয়। তাহলে আপনার বয়স বলতে পারি » 

বছর; কিন্তু প্রত্যেক সেকেণ্ডে বাড়ছে। 

কতকগুলি রাশি বাঁডে-কমে না। তাদের বলা 

হয় অচল-বাঁশি বা স্থিরবাশি (০0910509169) এবং 

বণমালার প্রথম দিকের অক্ষরগুলি দিয়ে এগুলিকে 

প্রকাশ করা হয়। যেমন কোন পদার্থের ভার 

(00955) বা আপনার টেবিলের আয়তন--এরা সব 

স্থির-রাশি এবং এদের 2১ ১ ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ 

করা হয়। 

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে-_কান টানলেই 

মাথা আসে। ক্যালকুলাসে এ রকম ব্যাপার 

হামেশাই ঘটে। ব্যাপারট! তাহলে শুনুন । 

মনে করুন, & একটা চলরাশি (অর্থাৎ যেন কান) 

আর 5 আর একট। চলরাশি (ঠিক যেন মাথা )। 
এখন এমন কোন উপায় যদ্দি থাকে, যাতে স-এর 
মান (10000611581 ৮৪10০ ) জান। থাকলেই ১-এর 

মান বের করতে পারেন; অর্থাৎ কানট। পেলেই 

মাথাটা] টেনে আনতে পারেন। তাহলে * আর 

5 এর মধ্যে নিশ্চয়ই একট] সন্বদ্ধ আছে--যেমন 

হলো 

কান আর মাথার মধ্যে থাকে। 

হবে স-এর ফাংশন । 

আনঙকালকার গণিতজ্ঞেরা ফাঁংশনের পরিভাষা 

এমন ভাবে দেন না; তারা আর অনেক মাজিত 

ভাষায় কথা বলেন। তীরা যা বলেন, সেটা 

শোনাতে হলে আগে সেট (5০6) আর সমক্ধপ 

সেটের (51021191 5505 ) কথ। বল! দর্কার। 

একই রকম গুণবিশিষ্ট বস্ত সম্টিকে সেট বলে। 
যেমন, একট! ক্লাশের ছাত্রেরা সেটে তৈরী করতে 

পারে, আবার কোন লাইব্রেরীর বইগুলিও একটা 

সেট তৈরী করতে পারে। সেটের বস্তগুলিকে 

সেটের ০161767)0 ব| মূল বলা হয়। 
এখন মনে করুন, & আর 3 ছুট। সেটু। &- 

এর প্রত্যেকটি মূলের জন্যে -তে যদি একটি জুড়ী 
মূল পাঁওয়া যায় এবং ৪-এর প্রত্যেকটি মূলের জন্যে 

যদি £-তে একটি জুড়ী মূল থাকে, তবে & আর 
8-কে বলা হবে সমরূপ সেট্। 

একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন একটি 
শিনেমা হলে শো হচ্ছে। এখন দর্শকেরা একটা 

সেট ৫তরী করেছেন এবং তারা যে টিকিট 

কিনেছেন, সেগুলিও একটা সেট ঠতরী 

করেছে । এই ছুটি সেটে সমরূপ। কেন না 

প্রত্যেকটি দর্শকেরই একটি জুড়ী টিকিট, টিকিটের 

সেটে পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেকটি টিকিটেরই 
একজন জুড়ী দর্শক মিলবে। ইংরেজীতে একে 
বলা হয় 026 00 0106 00119519010 01902 

আধুনিক গণিতে এই ০011:6$190102106 

দিয়েই ফাংশনের পরিভাষা দেওয়া হয়। মনে 

করুন--স একটি চলরাশি। স-এর বিভিন্ন মানগুলিও 

একটি সেট তৈরী করবে। 5 যদি অন্ত একটি 

তখন গ-কে বলা 



সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯] 

চলরাশি হয়, -এর বিভিন্ন মানলমুহ আরও একটি 

সেট তৈরী করবে। যর্দি এই ছুই সেটের মূলের 
মধ্যে 0176 [0 079 ০09112501)001)09 থাকে, 

অর্থাৎ এ ছুটি সেট যদ্দি সমরূপ হয়, তখন চ-কে 

বল! হবে -এর ফাংশন। 

একট উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করুন, 

সু ১) ২, ৩১.*ইত্যাদ্দি মান গ্রহণ করছে। 

আর ঢ ১২, ২২, ৩২.***ইত্যাদি মান গ্রহণ 

করছে। তখন স-সেট আর স-সেটু সমরূপ হবে। 

কেন না স্-এর যেকোন মানের জুড়ী একটি মান 

(»-এর মানের বর্গ) চ-সেটে পাওয়া য|বেই। 

স্থতরাং 5» স-এর ফাংশন । যু আরু গ-এর সম্বন্ধ 

সস 

এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। ফ্াএর মান 

জানতে পারলেই স-এর মান চোখ বন্ধ করেও বলে 

দিতে পারেন? অর্থাৎ কানটাঁকে চিনতে পারলেই 
মাথাটাকে টেনে আনতে পারেন। 

আরও একটা উদাঁহরণ দ্রিই। মনে করুন, এক 

বিগাট কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের একটি করে 

নম্বর আছে। থাকবার জন্তে প্রত্যেককে একটি করে 

বাড়ী দেওয়া হয়েছে । কারখানার নিয়ম এই যে, 

প্রত্যেক শ্রমিকের বাঁড়ীর নম্ধর তার নিজের নম্বরের 

সঙ্গে সাত যোগ করলেই পাওয়া যায়। সুতরাং 

আমরা আবার ছুই সেটু নম্বর পাব। একটা! 

শ্রমিকদের নম্বরের সেট, আর একট। বাড়ীর নম্বরের 

সেট--এই ছুই সেটু। এই ছুই সেট্ হবে সমরূপ। 
শ্রমিকদের নম্বরের সেটুকে মনে করুন স-সেট আর 

বাড়ীর নম্বরের সেটকে মনে করুন চ-সেটু। তখন 

*& আর চ-এর সম্বন্ধ 

217 (১) 

এর ছারা প্রকাশ করা ষায়। এখন যে শ্রমিকের নম্বর 

৫২১ তার বাড়ীর নম্বর নিশ্চয়ই ৫২7৭. ৫৯। 

এবার (১) নম্বর সমীকরণটাকে ভাল করে 

দেখুন। আচ্ছা ব্লুন ততো, কোন্ চলরাশি 

এখানে শ্বাধীন? স,নাস? কোন শ্রমিক তো 

ক্যালকুলাসের গল্প ৫১৫ 

প্রমোশনও পেতে পারে, তখন তার নম্বর 

বদলে যাবে অর্থাৎ % ব্দলাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে 

বাড়ী ব্দূলে অন্ত বাড়ীতে যেতে হবে। কিন্ত 

কারখানায় তার উন্টোট] হবার সম্ভাবনা নেই। 

কেন না কেউ ইচ্ছামত বাড়ী বদলে নিজের নম্বর 

ব্দলে নিতে পারবে না। কারখানার নিয়ম অনুসারে 

নম্বর আগে না ব্[লালে কেউ বাঁড়ী বলাতে পারবে 

না। কাজেই * স্বাধীন চলরাশি (10060170617 

%৪11919]16 ) এবং % পরাধীন চলরাশি (06017- 

00176 ৬৪118912 )। 

যে কোন ফাংশনের বেলায়ই এ নিয়ম খাটবে। 

ফাঁংশনের ছুট। চলরাশির মধ্যে একটা স্বাধীন, আর 

অন্যট| পরাধীন হয়। 

বেশ, এবারে আমি একটা প্রশ্ন করি? উত্তর 

ঠিক করুন দেখি! ট্রেনের ভাড়া কি আপনার 
বয়সের একট। ফাংশন? 

এখানেও দেখুন ছুট! সেটু। একট] বয়সের সেট 

আর অন্তট1 ভাড়ার সেট। ১০০ জন সাবালক 

যদি একই স্থানের টিকেট কেনেন) ভাড়া 

সকলেই সমান দেবেন। ভাড়ার সেটে এঁ ১৯০ 

জনের প্রত্যেকেরই একট] করে জুড়ী থাকবেই । 

ভাড়ার সেট আর যাত্রীদের বয়সের সেটের 

€19006176-গুলির মধ্যে একটা 0172 00 0179 

001165001)061)02 আছে। স্তরাং আপনার 

ট্রেনের ভাঁড়! আপনার বয়সের একটা ফাংশন। 

এবার অন্য একট নতুন বিষয় নিয়ে আলোচন! 

স্থরু করা যাক-__ 
মনে করুন, এক নগরে নিয়ম আছে যে, স্বামী 

ও দ্ত্রী একই বাড়ীতে বান করতে পারবেন না। 

দুজনে ছুটি পৃথক বাড়ীতে থাকেন। স্বামীর 

বাড়ীর নম্বর যদি » হয়, আর শ্রীর বাড়ীর নম্বর 

যদি % হয়, তাহলে মনে করুন » আর গ-এর 

সম্বন্ধ-__ 
১০273: 

১-4 

এর দ্বার! প্রকাশ করা সম্ভব। 

(২) 



৫১৬ 

এ একটা ফাংশন। স্বামীর বাড়ীর নঙ্গর 

জানলেই পরীর বান্চীর নম্বর বের করতে পাঁরবেন। 

মনে করুন, শ্বানীর বাড়ীর নগ্গর ৫, কাজেই স্ত্রীর 

বাড়ীর নম্বর হবে 
৫২-- ১ টি. ২৪ 

৫--১ ?--১ $ 

আপনি হিসেব করে দেখতে পারেন যে, স্বামা 

যদি ৩২ নদ্ধর বাচীতে থাকেন, ডাহলে ভার শী 

শ্ঞ্ ৬৩ 

থ।কেন ৩২ মরু বাঁড়ীতে। 

কিন্ত ২) নন্রন সমীকরণের আনগল মদাটা 

কোথায় জানেন? আনল মঙ্জাট। হচ্ছ ১ নগরের 

স্বামীর বেলায় । সেই ভর্জসোকের পীর বাড়ীর 

ঠিকান।! ব। স্বর ) কি ও 

১৭ 
শৃঠ দিয়ে কোন সংখ্যাকে ভাগ দেএয়া যাম 

সেজ্জন্ে £ এর কোন অর্থ নেই । 

আপনি শিশ্চয়ই ভাবছেন, বাঃ এক নন্বরের 

স্বামী তো খুন চতুর লোক (সত্যি সত্যিই এক 
ন্বের লোক?) শিক্গের পীর ঠিকাপা লুকিয়ে 

ফেলেছেন। কিন্তু পার পাওয়া কি এতই সোজা? 

ভদ্রলোকের প্রতিবেশীদের সাহায্যে খুজে বের 

করতে হবে তার শরীর বাড়ীর নশ্বর । 

কি বললেন? পাশের বাটীতে ছু নম্বরের 

স্বামী থাকেন? কিন্তু একথা তো আপনাকে কেউ 

বলে নি যে, একের পরে ছুই হবে। এক আর ছুই 
এর মধ্যে অপস্ত সংখ্যা আছে । বাড়ীর নম্বর তো 

সেই মব সংখ্যাও হতে পারে! স্তরাং মনে করুন, 
এক নম্বরের স্বামীর পাশের বাড়ীতে ধিনি থাকেন 

|| 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

%-এর 110010106 5০106 ( সীমান্ত মান) দুই | 

[ ১২শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 

তার বাড়ীর নম্বর ১+])। 1) কিন্তু খুবই ছোট 

সংখ্য।। 

আমরা আগে ১+1-এর স্ত্রীর নম্বরটা বের 

তার পরে ?-টাকে তাড়াতে পারলেই 

এখন ১+-1)- 

করবে। 

এক নম্বরের স্ত্রীর বাড়ীর নম্বর পাব। 

এর ক্ীর বাডীর নম্বর-- 
ডা. 2- 1) 

এবারে 1-টার হাত থেকে কোন প্রকারে মুক্তি 

তার সহজ উপায় হলো (য| গণিতে 

তখন 
পেতে হবে। 

করা হয়) 1)কে শৃগ্ঠ মনে করা। 

9৯৮2 এবং সু] 

হতরাঁং ১ নহ্বরের স্বামীর শ্রী থাকেন ২ নথরের 

বাড়ীতে । 

কিন্ত একট। কথা মনে রাখতে হবে। আমরা 

প্রতিবেশীদের সাহায্যে কারুর সম্বন্ধে ষে সব সংবাদ 

নংহাহ করি, সে সব সম্পূর্ণ সত্য না-ও হতে পারে। 

স্থতরাং আমরা এক নম্ধরের প্রতিবেশী ১+10-এর 

সাহায্য নিয়ে যে এক নঙ্গরের দ্ত্রীর ঠিকানা সংগ্রহ 
কগলাম, সেটা হয়তো! প্রায় ঠিক। কিন্তু সেটা 

গ্ররুত নয়। সে জন্যে এরকম অবস্থায় 

ক্যালকুলাসে 5-এর মান ২, যখন স-্০] না বলে, 

বলা হমু যখন সু ]-এর চন্রম মান (99501006 

৮210০ ) অত্যন্ত কম (শৃন্তের কাছাকাছি ) তখন 

স্পেস পাশাপাশি শসিশাীলা রদ সা 

্ ২ যখন স- 11717, তখন 
২১ 

_(1707)871.78720 1027 8-4002740) 
১৯ 1411 ১ 11,777 % 
- 2711) অর্থা ৮-21+1), যখন যশ” 11710, 



তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসী 
শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ 

পৃথিবীতে কত বিচিত্র দেশ, কত বিচিত্র তার 

অধিবাপী, আর কত বিচিত্র তার্দের জীবনধারা ! 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎ 

পরিচয় লাভের জন্যে বহু ভূ-পর্যটক ও বিজ্ঞানী 

ছুরারোহ পর্বত, ছুর্গম অরণ্য, ছুস্তর মরুভূমি, 

চিরতৃষারের ছুর্লজ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে মরণ 
পণ করেছেন। তাদের ব্যর্থ ও সফল সাধন! 

তিলে তিলে পুপ্ধীভূত হয়ে আঙ্জ মানুষকে অপীম 

জ্ঞানের অধিকারী করেছে। হয়তো এখনও 

আরও অনেক কিছু জানবার বাকী আছে, কিন্ত 

এ-পর্যন্ত যা কিছু আমরা জেনেছি, তাঁর গুরুত্বও কম 

নয়। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর অতি ছুর্গম চির-তুষারাবৃত 

মেরু সন্নিহিত তুন্দ্রা অঞ্চলের মানুষ ও তাদের 

জীবনধার] সম্বদ্ধে আলোচনা করবো। 

প্রাকৃতিক বিভাগে পৃথিবীর মেরু অঞ্চল 

দু-ভাঁগে বিভক্ত--(১) তুষারাবৃত অঞ্চল এবং (২) 

তুন্্া অঞ্চল। 

তুধারাবৃত অঞ্চল চিরকাল তুষারমগ্ডিত 

থাকে। এর মধ্যে পড়ছে আমেরিকার উত্তরে 

ক্যানাডার উত্তর দিকের অধিকাংশ দ্বীপ, গ্রীনল্যা্ড 

এবং দক্ষিণে সমগ্র কুমেরু মহাদেশ । এই অঞ্চলে 

পুধধীভূত তুষারের চাপে নীচের তুষার ঘনীভূত হয়ে 
কঠিন বরফে পর্ণিত হয়। প্রবল চাপের ফলে 

মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড বরফের স্তপ প্রধান তৃখণ্ড 

থেকে ব্চ্যিত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর দিয়ে 
শীতোঞ্চ মণ্ডলের দিকে ভেসে আমে । এদের বল! 

হয় হিমশৈল। এই অঞ্চলে শীত হচ্ছে, একটানা 

হয়মীস স্থায়ী দীর্ঘ বাত্রি এবং তথাকথিত গ্রীক্ষ 

হচ্ছে, এই ঝকম ছয় মাঁস দীর্ঘ একটা দ্রিন। কিন্তু 

তখন স্থ্য থেকে এত কম উত্তাপ পাওয়। যায় 

যে, শীত-গ্রীষ্মের বাস্তব ভেদট] প্রায়ই অনুভূত 
হয় না। 

এখানকার জীবজন্তর মধ্যে প্রধান হলে! শ্বেত 

মেরু-তুলুক, পেস্কুইন, স্থুমাগাল, পে্রেল প্রভৃতি 

সামুদ্রিক পাখী এবং জলচর তিমি, সীল এবং কয়েক 

রকমের মাছ ও কাকড়।। মানুষের পক্ষে এখানে 

অত্যল্প কাঁলও বেচে থাকা একরকম অসম্তব। 

সমগ্র কুমের মহাদেশে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন খুঁজে 

পাওয়া যায় নি। তবে স্থমের অঞ্চলের সর্বদক্ষিণ 

সীমার গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে কিছু এক্ষিমো 
বাস করে। তারা ভল্গুক, শীল এবং মাছ শিকার 

করে অতিকষ্টে কোন রকমে বেচে থাকে। গ্রীন্মে 

যখন জমাট উত্তর মহাসাগরের জল গলতে আরস্ত 

করে, তখন ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে তিমি 

শিকারীদের বহু জাহাজ গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে 

আসে। 

উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলের 

এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর। 

এক্ষিমোরাই পৃথিবীর নর্বোত্তর অঞ্চলের অধিবাসী। 

প্রচণ্ড শীত সহ করবার ক্ষমতা নিয়ে এব জন্মায়, 

এই ক্ষমতা পুথিবীর অন্য কোন জাতির নেই। 
এরা স্থুনিপুণ শিকারী । এদের নৌকার নাম 
কায়াক। মাছ ও অন্যান্য জলজন্ত শিকারের জন্টে 

এব! হাঁরপুন নামক ক্ষেপণান্ত্র ও তীর্ধঙক ব্যবহার 

করে। এসব তরী হয় জন্তর হাড় দিয়ে। 

হাঁরপুনের সঙ্গে শক্ত চামড়ার দড়ি বীধা থাকে 
এবং দড়িটা থাকে নৌকায় শিকারীর হাতে। 

এক্কিমোদের হারপুন কচি লক্ষ্যভুষ্ট হয়। অব্যর্থ 

লক্ষ্যে এরা তিমি বা সীলের দেহে হারপুন গেঁথে 

দেয়। তারপর নৌকা নিয়ে জন্তটাকে খেলিয়ে 
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থেলিয়ে বহু পরিশ্রমের পর ভাঙ্গায় টেনে নিয়ে 

আসে। তখন এদের মধ্যে পড়ে যায় মহোতৎসব। 

মবাই মিলে জন্থটার মাংস কেটে ঘরে নিয়ে যায়। 

এদের পোষাক তৈরী হয় পাখীর চামড়া, পালক 

এবং ফার, অর্থা২ ঘন লোমওয়ালা পশুর 

চামড়ায়। তিমি, সীল প্রভৃতির চবি এরা খাছ 

এবং জালানীরূপে ব্যবহার করে, তাছাড়া আলো ৪ 

জালায়। গ্রীক্মে এস্কিমোরা যাযাবর জীবন যাপন 

করে এবং চামড়ার তাবুতে বান করে। শীতকালে 

এরা বরফ দিয়ে একরকম গথুঞ্জারতির ছোট ছোট 

ঘর তরী করে--যাকে বলা হন ইগলু। এ-রকম 

ঘরই তখন তাদের তুধার-পাত ও তুষার-ঝটিকা 
থেকে রক্ষা করে। শীতের পূর্বেই এফ্িমোরা 

শীতের জন্যে খাবার ও জাপানী সংগ্রহ করে রাখে। 

এ-দেশে প্রথমে বল্গা হরিণ ছিল না, কিন্ত বর্তমানে 

বল্গ! হরিণ যথেষ্ট দেখা যায়। বল্গা হরিণ আনা 

হয়েছে দক্ষিণের তুন্দ্র। অঞ্চল থেকে । বল্গা হরিণ 

এক্ষিমোদের জীবনযাত্রার মান খানিকটা বাড়িয়ে 

দিয়েছে। 

তন্দ্রা অঞ্চল--তুন্্া শবের অর্থ অনুর্বর স্থান। 

৬৫০ উঃ অক্ষাংশ থেকে আরম্ভ করে উত্তরে উত্তর 

মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এর 

অস্তর্গত। এর অধিকাংশ স্থান স্থমের বৃত্তের 

অস্তর্গত। আমেরিকা মহাদেশে ক্যানাডার উত্তর 

ভাগের কিয়দংশ, আলাস্কার উত্তর ও পশ্চিমাংশ 
এবং ইউরেশিয়ার উত্তরে আইসল্যাণ্ড, স্ক্যাপ্ডি- 

নেভিয়া ও ফিনল্য।ণ্ডের উত্তরভাগ নিম্নে গঠিত 
ল্যাপল্যাণ্ড প্রদেশে এবং সাইবেরিয়ার অধিকাংশ 

নিয়ে তুন্্। অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলটি বাস্তবিকই 
একট] বিত্ত শীতল মরুভূমি । এট] আবার নিম্ন 

সমতৃমি অঞ্চল। এখানে শীতকালে প্রায় আট মাস 

ধরে তুষার জমতে থাকে এবং বৃষ্টিপাত একেবারেই 
হয় না। নীচের জমি কঠিন জমাট বরফ, যা কোন 
কালেই গলে না। তবে এর উপরিভাগের বরফ 

বল্নস্থায়ী গ্রীষ্মে সামান্য গলে যায় এবং তাতে একটা 

জ্ঞ।ন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

জলাভূষির স্য্টি করে। তারই মধ্যে অল্প কিছু 
দিনের জন্তে প্রকৃতি তাঁর সৌন্দর্য বিকশিত করে 
তোলে । তখন মধ, লাঁইকেন, ছোট ছোট লতাগুল্ম 

ও একরকম বেরীকলের ঝোপ গজিয়ে ওঠে । স্থানে 

স্থানে নান। জাতের বিচিত্র রঙীন ফুলের সমারোহ 

লেগে যায় এবং শীতের সেই অন্ুর্বর পরিত্যক্ত 

মরুভূম প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করতে থাকে । 

গ্রীস্মকাঁলে এই অঞ্চলে দ্রিবাতাগের দৈর্ঘ্য খুব বেশী, 
কোন কোন স্থানে ২২/২৩ ঘণ্ট। পর্যন্ত সুর্য উদ্দিত 

থাকে। এজন্যে এই স্থানকে “নিশীথ সর্ষের দেশ', 

বলে। নরওয়ের সর্বোত্তর সীমায় অবস্থিত হামার- 

ফে্ট সহর থেকে এই নিশীথ সর্ষের অপূর্ব দৃশ্ঠ 
উপভোগ করবার জন্যে প্রতি বছর দলে দলে 

নরনারী সেখানে উপস্থিত হয়। শুধু মান্ষই নয়, 
এই সময়ে এই অঞ্চলে দলে দলে পশুও উপস্থিত 

হয় শ্যাওলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদের লোভে । এদের 

মধ্যে বহু পশুর গায়ে থাকে দামী ফার। তাদের 

চামড়ার লৌভে দলে দলে যাধাঁবর শিকারী 

বেরিয়ে পড়ে; ফাঁর মংগ্রহই তাদের প্রধান উপ- 

জীবিকা । 

বিখ্যাত আমেরিকান ভূ-পর্যটক এবং আবিষ্কারক 

ট্টিফেনসন লিখেছেন, উত্তর আমেরিকার তুন্ত্া অঞ্চল 
গ্রীষ্মকালে তৃণাচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং দলে দলে 

ক্যারিবু (আমেরিকান বল্গা হরিণ) ও কস্তরী 

বৃষ (70051 ০) খাঞ্ভের লোভে সেখানে আসে। 

এক একট! দলে হাঁজার হাঁজার ক্যারিবু থাকে। 

আবার এদের শিকার করে বেঁচে থাকে যে নেকড়েরা, 

তাঁরাও আসে দলে দলে। নেকড়েগুলি একাকী-_ 

ন] হয়, ছোট ছোট দল বেধে থাকে। তাছাড়। 

আসে বহু সাদা ও নীল রঙের মেরু-খেকশিয়াল 

এবং হাঁজার হাজার পেঁচা, বাঁজ ও গাঁল। 

আহার হলো লক্ষ লক্ষ লেমিং-এর ঝাক। 

লেমিং একরকম ইছ্রজাতীয় ক্ষুদ্র গ্রাণী। আরও 

আসে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতির হাস ও সারণ। 

এর্দের 
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এর সঙ্গে থাকে কোটি কোটি পোকামাকড়, মাছি 

এবং মশার ঝাক। 

এই অঞ্চলের চরম আবহাওয়া! সত্বেও বহু জাতি 

ও উপজাতির লোক বাস করে। এদের মধ্যে 

ক্যানাডা ও আলাক্কার এক্ষিমো, ল্যাপল্যাণ্ডের 

ল্যাপ ও ফিন এবং জাইবেবিয়ার স্যময়েড, টুন, 

অস্নিগাক, ইয়া্ুট, চুকৃচি এবং যুরাকর! প্রধান । 
এপ্দের মধ্যে ল্যাপরা সবচেয়ে ববিষুণ জাতি। 

তারা বল্গা হরিণ পালন করে। তুন্ত্া অঞ্চলই 
বল্গ। হরিণের আসল দেশ। এরা ল্যাপ ও অন্যান্তয 

তুন্ত্রা জাতীয় অধিবাদীদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে 
দেয়। এরা গাড়ী টানে-ল্লেজ নামে এক- 

রকম চাঁকাহীন গাড়ী। বল্গা হরিণ ছুধ দেয়, 

এদের মাংসই ল্যাপদের প্রধান আহার; চামড়া 

হয় পোষাঁক, তাবু; হাড়ে আর শিঙে হয় অস্ত্রশস্ত্র, 

গৃহস্থালীর আসবাবপত্র । বাগুবিক এসব জাতির 
ধনসম্পদ বলতে বল্গ। হরিণই বুঝায়। পালিত 

বল্গ! হের সংখ্যাই এদের সম্পদের মাঁপকাঠি। 
এছাঁড়া এসব জাতির লোকের! অন্ঠান্ত পশু শিকার 

এবং বড় ঝড় নদীতে মত্ম্ত শিকারও করে । ক্যানাডার 

উপর দিয়ে বয়ে গেছে ম্যাকেধি নদী এবং সাই- 

বেরিয়ার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ওবি, ওয়েনিসি 

নদী। এই সব নদীতে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। 

শীতে প্রায় সাত মাস ধরে ন্দীগুলিতে বরফ জমে 

থাকে। শীতের শেষে আদে বরফ-গল. জলের বন্য 

এবং তখনই নদীগুলি মত্হ্য-শিকীবরের উপযোগী হয়ে 
ওঠে। 

তুন্্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা খুবই 
কষ্টকর। নিদারুণ পরিশ্রম করে এদের বাচতে হয়, 

সম্ভবতঃ এই কারণে এদের দেহ বেশ বলিষ্ঠ হলেও 

এরা খর্বকাঁয় জাতি। হল্লস্থায়ী গ্রীষ্মের মধ্যেই 
এদের শীতের জন্যে যথেষ্ট খাছ, জালানী প্রভৃতি 
সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এদের পুরুষেরা সাধারণতঃ 

শিকারী; প্রীলোকদের কাজ হলো মাছ ও মাংস 
শুকিয়ে শীতের জন্যে মজুত করে রাখা, বল্গ। হরিণের 

তুন্্। অঞ্চলের অধিবাসী ৫১৯ 

পাল চরানে। এৰং তাদের ছুধ দোওয়া। দুধ দ্োওয়ার 

কাঙ্গে অবশ্য শিশুরাও সাহাঁযা করে। এদের যে 

যাষাবরের জীবন হবে, সেট! বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ 

বলগ! হগিণের! খাছ্ের সন্ধানে নতুন নতুন স্থানে ঘুরে 

বেড়ায় এবং তাদের সর্ষে এদেরও চলতে হয়--দল- 

ব্ল, ঘরবাড়ী, খাগ্যপীমগ্রী সব কিছু নিয়ে। আবার 

পশু ও মৃত্ন্য শিকারও এদের জীবিকার একট] অঙ্গ 

বলে, কোন স্থানে পশু বা মস্ত কমে গেলে এরা 

নতুন স্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এরা গ্রীন্ম- 
কালে তাবুতেই বাস করে। তীবুগুণি ছোট ছোট 

এবং হাক্ষা, যাতে তাড়াতাড়ি খাটানো বা গুটিয়ে 
ফেলা যেতে পারে। এরা তাবুকে বলে চুম। 

তাবু তৈরী হয় চামড়। ও গাছের ছাল দিয়ে, কাঠামে। 
হয় কয়েকট খুটি দিয়ে। তীবুর মাথার দিকে 
একট! ফাঁকা জায়গা দিয়ে ধোয়া বেরিয়ে যাবার 

বন্দোবস্ত থাকে । এব সাধারণতঃ কোন হুদ বা 

নদীর ধারে তাবু খাটিয়ে থাকে । তাবুর মেঝেটা 

শুকুনে। মস্ দিয়ে ঢেকে দেয়। বিছানা ও বসবার 

আপন হয় বল্গ| হরিণের শুকনো চামড়া। তাবুর 

মাঝখানে বান্নার হাড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে তার নীচে 

একটা চওড়া মন্ছণ পাথরের উপর আগুন জালিয়ে 

রান্না হয়। 

নতুন তৃণভূমি বা শিকারের স্থানে যাওয়ার 

পিদ্ধান্ত হয়ে গেলে প্রীলোকেরা তাবু গুটিয়ে 
আসবাবপত্র প্যাক করে ফেলে এবং পুরুষেরা 

তাদের আগে আগে ব্ল্গা হরিণের পাল অন্মরণ 

করে চলতে থাকে । বল্গ। হরিণের ইচ্ছান্থমারেই 
এর! চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত একট। নতুন তৃণভূমি 

না পাওয়া যায়। নতুন স্থানে এসে স্ত্রীলোকেরাই 
আবার তাবু খাটিয়ে ঘরকন্না সাজিয়ে বসে । শীতের 

প্রারস্তেই এরা উত্তর দেশ ছেড়ে দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণ অঞ্চলে সরে আসে। শীতটা এরা! কখনও 

তাবুর মধ্যে কাটায়, কখনও বা মাটি ও ঘাসের 

চাঁপড়। দিয়ে অপেক্ষাকৃত মজবুত ঘর তৈরী করে। 

মেঝেটা গরম রাখবার জন্তে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়। 



৫২০ 

তখন কেবল অস্থশশ্ব ঠতত্রী কর! ব| কাছাকাছি 

বনের প্রান্তে ফারযুক্ত পশু শিকার ছাড়া পুরুষদের 

কাঙ্জ প্রায় থাকে না। এই সমদ্ন গ্রীলোকদের 

কিন্তু যথেই খাটতে হয়। তারা পোষাক ও নতুন 

তাবু ঠতর্দী করে, পুরনো তাবুগুলি সারিয়ে ফেলে, 

ফারগুলি পরিষার করে গুণছয়ে রাখে এবং বল্গা 

হরিণের দিকে নজর রাখে । শীতকালে জন্মায় ঘন 

মস্-_বল্গা হরিণ এই খেয়ে বীচে। শীতকা'লটা 

এরা সাধারণতঃ যাঁধাবর থকে না, তবে বল্গা 

হরিণের জন্তে ঘাসের আভাঁন হলে বাধ্য হয়ে নতুন 

স্বানে মাওয়ার প্রয়োজন হয়। 

এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের জন্তে সঞ্চয় করা এই 

সব আদিম জাতির নিকট কল্পনাতীত। তার! 

কেবল দ্রিন আনে দিন খাঁয় এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে 

কঠোর সংগ্রাম করে কোন রকমে বেঁচে থাকে। 

্থতরাং পৃথিবীর এশ্বর্শশালী জাতিদের মত এদের 

মনে শেহ, প্রেম প্রভৃত স্ধুমার মূনাবু তুলি 

বিকাশ লাভ করে নি। আনুষ্ঠানিক বিবাহ 

ব্যাপারটাও একরূপ অজ্ঞাত, স্থযোগ ও সবিধ। মত 

কোন শ্রীলোককে পত্রীরূপে গ্রহণ কণা হয়। 

এদের মধ্যে জন্মের হার কম, শিশুর মৃতু;ও বেশী । 

রুগ্ন ও দুর্বলদের প্রীয়ই যত ও সেবা কর। হয় না। 

আবাঁর যখন এর| নতুন স্থানের উদ্দেগ্ে যাত্র। করে, 

তখন যারা অন্ুস্থতা ও ছুবলতার জন্যে সঙ্গে যেতে 

পারে না, তাদের অস্হায়ভাবে মরার জন্তে ফেলে 

যাওয়া হয়। 

এসব আদিম জাতির পোষাক তরী হয় বল্গ। 

হরিণ ও অন্তান্ত ফারযুক্ত পশুর চামড়ায়। এপব 

জন্তর ন্নাযু দিয়ে চাঁমড়াগুলিকে সেলাই করে ফেলা 

হয়। পোষাকের মধ্যে আছে এক রকম লঙ্বা 

আন্গ! জাম! গলা থেকে পা পধন্ত, মাথা ও কান 

ঢাঁকবার জন্যে হুড, ফাবের দস্তানা ও বুট। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ) 

যাতায়াতের জন্তে এরা ব্যবহার করে গ্লেদ ও স্কি। 

তীরধনুকই এদের প্রধান শিকারের অস্ত্ব। বর্তমানে 

অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এরা আগ্রেয়াস্ের 

ব্যবহার শিখেছে । কিন্তু মুল্যবান ফারযুক্ত পশু 

শিকার করতে এরা তীরধন্নকের উপরই বেশী 

আস্থা! রাখে, কারণ বন্দুকের গুলিতে ফারটা নষ্ট হয়ে 

যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী । অন্তান্ত অস্ত্রের ম্যে 

ল্যাসো, কুড়াল ও ছুরি প্রধান। ল্যাসো একরকম 

ফাসযুক্ত দড়ির মত জিনিষ; ঠতরী হয় বল্গা 
হণিণের চামডা দিয়ে । এটা দূর থেকে এমনভাবে 
ছুড়ে দেওয়া হয়, যাতে পশুর শিঙে বা পানে জড়িয়ে 
যায়। কুড়াল তৈরী হয় পাথর দিয়ে এবং তীর- 

ধন্থুক হয় হাড় দিয়ে। 

ট্রিফানের মতে- ক্যানাডার তুন্দ্া অঞ্চল 

ভবিষ্যতের মাংস সরবরাহের কেন্দ্র হতে পারে। 

কিন্তু বর্তমানে এ অঞ্চলের অর্থনীতিক গুরুত্ব খুবই 
কম। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবশ্ত খনিজ 

পদাথের আবিফ্ষারের ফলে অর্থনীতিক গুরুত্ব 

বেড়েছে, যেমন ক্যানাডার ইউকন অঞ্চলে স্বণ্খনি, 

স্পিটস্বাজেন দ্বীপে কয়লা খনি এবং মেকেঞ্ডি 

উপত্যকায় তৈল খনি। এই অঞ্চলে বরফ কখনো 

এক ফুটের নীচে গলে না, হৃতরাং এই স্থানের কৃষির 

সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এই অঞ্চলের মানুষের 

জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু এবং এদেশের 
অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্তে এই অঞ্চলের নাম 

দেওয়া হয়েছে, কষ্টের দেশ ( [২০৪1925 ০% 

[115201018)1। কিন্তু এই কষ্টের দেশেও কষ্ট 

করেই মানব বেঁচে আছে) তারা ভালবাসে 

তাদের দেশকে এবং কোন কারণে দেশ ছেড়ে 

অপেক্ষাকৃত বধিষু দক্ষিণাঞ্চলে এসে বাস করতে 

চায় না। 



হিম-শৈত্যের সন্ধানে 
সলিল বন্থু 

গরমের সমম্ব আমর! যখন দাঁজিলিং যাই, 

তখন সেখানটা আমাদের বেশ ঠাণ্ডাই লাগে। 

কিন্ত সেই সময়ে ধদি কেউ সুইডেন বা সাইবেরিয়া 
থেকে সেখানে আসেন, তাহলে কিন্তু তার কাছে 

জায়গাটা ঠাণ্ডা তো লাগবেই না, উপরস্ত বেশ গরম 
বলেই মনে হবে। কাঁরণট1 খুবই স্বাভাবিক। 

পৃথিবীর অনেক কিছুরই মত উষ্ণতাও একটা 
আপেক্ষিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 

দেশে উষ্ণতা পরিমাপের ভন্যে নানারকম উপায় 

উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তাখেকেই তৈরী হয়েছে 

তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার। বহুল প্রচলিত 

হলো দুটা পরিমাপ মান--পেটিগ্রেডে আর 

ফারেনহাইট । এছাড়া ইউরোপের কোন কোন 
দেশে রোমাঁর পদ্ধতি নামে আর একটা মাপেরও 

চলন আছে। এই তিনটি পরিমাপেরই ভিত্তি 

হলো, জলের হিমাঙ্ক আর স্কুটনাঙ্ক। সেট্টিগ্রেড 

মাপে জলের হিমাঙ্ক হলো ০” (শুন্য ডিগ্রী), ফাবেন- 
হাইটে ৩২০ ডিগ্রী আর রোমারে ০" ডিগ্রী এবং 

জলের স্ফুটনাস্ক, যথাক্রমে ১০০৭ ডিগ্রী সেট্টিঠেড, 

২১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং ৮** ডিগ্রী রোমার। 

পৃথিবীর আবহাওয়া বৈচিত্র্যময় হওয়। সত্বেও 

উষ্ণতা কিন্তু একট বিশেষ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। 
উষ্ণতার একটা বিশেষ সীমার মধ্যেই শুধু প্রাণের 
প্রকীশ সম্ভব; তার চাইতে কম উষ্ণতায় জীবের 

সন্ধান মিলে না, বেশী উষ্ণতা য়ও প্রাণ শুকিয়ে 

যায়। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপ 

সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং সাম্প্রতিক পরমাণু- 

গবেষণায় কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড মাত্রার 
তাপ স্টিও সম্ভব হয়েছে। উচ্চ তাপ হৃষ্টির 

লাকি কোন বিশেষ সীমা নেই, অর্থাং কোটি কোটি 

ডিগ্রী তাপও নাঁকি স্থট্টি হতে পারে। কিন্ত 

এ তো! গেল উঠ্ দিকের ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 
সব চেয়ে কম উষ্ণতা কোন্ট1? পৃথিবীতে সবচেয়ে 
কম উঞ্ণতাঁসম্পন্ধ স্থান হলো আযাণ্টার্কটিকার ভস্টক 

অঞ্চল। সেখানে উষ্ণত। নাকি -৮৭৪০ ডিগ্রী 

সেন্টিগ্রেড বা -১২৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইট | সেবানে 

চায়ের জল গরম করতে নাকি ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। 

এর চেয়ে কম উষ্ণতা বিজ্ঞান গব্ষেণাগারে সৃষ্টি করা 

হয়েছে । কিন্তু নিশ্নতম উষ্ণতার একটা বিশেষ 

সীম। আছে-যার চেয়ে কম উষ্ণতা নাকি 

সম্ভবই নয়, আর সেটাই হলো আমাদের আলোচ্য 

ব্ষিয়। 
আদ থেকে প্রায় দ্েড়শ' বছর আগে প্রথম 

বিজ্ঞানীর] বুঝতে পারলেন যে, উর্ণতা বৃদ্ধি অনেক 

দুর পর্যন্ত চলতে পারলেও নিম্নতম উষ্ণতার একটা 
শেষ সীমা আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

চাঁলন, বয়েল, মদ্নরেত প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 

গ্যাসের গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, গ্যাসের 

চাঁপ যদি সমান থাকে তা হলে প্রতি ডিগ্রী 

সেট্টিগ্রেড উষ্ণতা হ্রা-বুদ্ধির সঙ্গে গ্যাসের 

ত্রিমাত্রিক আয়তন (৬০101079) ০*০০৩৬৭ বা 

হইত ভাগ হ্স-বৃদ্ধি হয়? অর্থাৎ -২৭৩* ডিগ্রী 

সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গ্য।সের কোন আম্মতনই থাকে 

ন]। উনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড কেলভিন ও অন্যান্য 

বিজ্ঞানীরা জটিল গাণিতিক উপায়ে নিশ্চিতভাবে 

প্রমাণ করেন যে, ডিগ্রী সেটিগ্রেডই 

ন্মিতম তাঁপমীত্রা, অর্থাৎ উষ্ণতার শেষ সীম।। 
একে ব্লা হয় £১0501066 2610 বা পরম শূন্য । 

এখন - ২০০” ডিগ্রী সেন্টিগ্রেভ উষ্ণতা বোঝাতে 

হলে বল! হয় ৭৩ ডিগ্রী কেলভিন, আর এই 

সহ ৭৩ 



৫২২ 

পরিমাপেই জলের হিমাঙ্ক হলো ২৭৩? ডিগ্রী 

কেলভিন। 

তারপর বিজ্ঞানের সব অধ্যায়ের কর্মতপরতার 

পুনরাবুত্তি এখানেও হলো। তাপমাজ্রার নিম্ন তম 

কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে 

সেই উষ্ণতা সৃষ্টির চে! চলতে লাগলো । প্রথম 

দিকে এই সব গব্ষেণায় খুন বিশেদ সাকপ্য লাভ 

কর! সম্ভব হয় নি। উষ্ণতা কমানোর চেয়ে 

বাড়।নোট। অনেক বেশী সহজ, যদিও এর মুলীতৃত 
কারণট] অনেক দিন পযন্ত নিজ্ঞানীদের অজানাই 

ছিল। তারপর এলে| ১৮৭৭ সালের ২৭। ডিসেম্বর, 
নিখু তাপমারা বিষ্ম্ক গবেষণার এক স্মক্ণীয় 

দিন। এ দিন ফ্রান্সের সেইন নর্দীপ তীরবত 

ম]াতিল-এর বিজ্ঞানী 081]10666 

অগ্জিজেনের তরুলীকরণ সন্ভব করেন। এর মাত্র 

কুড়ি দিন পরে ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ সালে 

জেনেভায় বিজ্ঞানী 1২7০8] [১1০36 আর একটা 

সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে অঝক্সিজেনকে তরল অবস্থায় পরি- 
বাঁতত করতে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে তাপমাত্রা 

হয়েছিল -১৮৩ ডিগ্রী সেটিগ্রেড, অথাখ ৯০? 

ডিগ্রী কেলভিন। এই আব্কফার সে দিনের 

বৈজ্ঞানিক মহলে একট। বিশেষ উদ্দীপনার শুষ্টি করে 

এবং বিজ্ঞানীরা নতুন উৎসাহে মেতে ওঠেন 

আরও বেশী এগিয়ে যাবার জন্যে । 

এভাবে পাওয়া নিম্ন তাপমাত্রার ব্যাপারটা 

কিন্ত সম্পূর্ণ আকনম্মিক। উভয় বিজ্ঞানীরই 
উদ্দেশ্য ছিল অক্সিজেনের তরলীকরণ, নিয় তাঁপমাত্র; 

স্ষ্টি নয়। এই সময়ে বিভিন্ন পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ 

বা হিমায়নের ফলে অবস্থার পিব্র্তনের ব্যাপারটা 

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ 
জলের কথাই বলা যেতে পারে। জল ঠাণ্ডা 
করলে জমাট বেঁধে বরফ হয়; এই বরফ আবার তাপ 

প্রয়োগে জলে পরিবতিত হয়ে যায়। আরও বেশী 

তাপ প্রয়োগে তরল জল বাপ্পে বপান্তরিত হয়। 

জলের এই তিন অবস্থায় অবস্থানের ব্যাপারট! 

সপ 

1,001 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখা 

থেকে অনেকে ধারণ] করেছিলেন ষে, প্রত্যেক 

কঠিন, তরল বা বামবীম্ম পদার্কেই উপযুক্ত 
তাপ প্রয়োগে এবং হিমায়নের সাহাষো 

এই তিন অবস্থার যে কোন অবস্থাতেই নিয়ে 

যাওয়া সম্ভব। এই বিষয় নিয়ে গব্ষণ! করতে 

গিয়ে কতকগুলি পদার্থের এই রকম রূপান্তর ঘটে- 

ছিল। কিন্তু অক্সিজেন, নাইট্রঙ্গেন, হাইড্রোজেন 

প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের এই জাতীয় পরিবর্তন 

ঘটানে। সম্ভব হয় নি। এই জাতীয় গ্যাসগুলিকে তখন 

নাম দেওয়া হয়েছিল বিশুদ্ধ গ্যাপ। 591116666 ও 

[১/০০০এন অক্সিজেন তরলীকরণে সাফল্য যে শুধু 

শিম তাপমাত্রা দেখিয়েছিল তা নয়, তাঁৎকালীন 

প্রচলিত ধারণারও অবসান ঘটিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা 

ধারণ। করেন যে, উপযুক্ত শীতলতার প্রভাবে যে 

কোন গ্যাসকেই তরপ করা সম্ভব, আর তারই উপর 

ভিত্তি করে সুরু হলে সে দিনের নিয় তাপমাত্রা 

ব্যিয়ক গব্ষেণ।। 

সময়ে পদার্থের অবস্থীস্তরের একটা 

আণবিক ও পারমাণবিক তথ্য প্রকাশিত হলো। 

কোন কঠিন পদার্থে অথুগুলি স্ুশৃঙ্খলভাবে 

সচ্জিত থাকে এবং ঠিক এই কারণেই কঠিন 

পদার্থের ণিঙ্প্থ একট বিশেষ রূপ ও আকার আছে। 

তাপ প্রয়োগে অথবা হিমায়নের ফলে পদার্থের 

আণবিক সঙ্জার পরিবর্তনের ফলেই পদার্থের 

অবস্থাস্তর প্রাপ্তি ঘটে। একটা সাধারণ অবস্থা 

পরিবর্তনের উর্দাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। 

কঠিন তুষার-কণ। হাতে তুলে নেবার কিছুক্ষণ 
পরেই সেটা গলে জল হয়ে যায়। ব্যাপারটা আর 

কিছুই নয়, হাতের উত্তাপের তুযার-কণার মধ্যে 

স্থানান্তরণের গুভাব। এই উত্তাপের ফলে কঠিন 
তুষার-কণাঁর অথুগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এই 
চাঞ্চল্য ক্রমশঃই বাড়তে থাকে; শেষ পর্যস্ত এমন 

পর্যায়ে এসে পৌছায় ষে, অণুগুলির সংশক্তি হার মেনে 
যাঁয় তাদের চাঞ্চল্যের কাছে। এর ফলে অণুগুলি 

আর নিজেদের আগেকার স্থানে ফিরে আসতে পারে 

এই 



সেপ্টেম্বরঃ ১৯৫৯, 

না, ফলে তুষার-কণাঁটি গলে যাঁয়। তরল অবস্থায় 
কোন পদার্থের অণুগুলি নিজেদের বিশেষ কোন 

অবস্থায় স্থির রাখতে পারে না বটে, কিন্তু পরস্পরের 

মধ্যে কিছুটা সংশক্তি বজায় রেখে চলতে পারে। 

এখন এই অবস্থায় যদ আরও তাপ প্রয্ণোগ করা 

হয় তাহলে চাঞ্চল্যের পরিমীণ ক্রমশঃই বেড়ে ষাবে, 

আর শেষকালে এমন একট] পর্যায়ে এসে পৌছাবে, 
যখন অণুগুপি পারস্পরিক আকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন 

করে দূরতর ব্যবধানে সরে পড়বে। এই অবস্থায় 
যদি একটা অথুর চলার পথে আর একটা অণুর 
সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে তাহলে পারম্পরিক আব্ধন 

তো ঘটবেই না, উপরন্ত ছুটিই ছিটকে পড়বে 

দুদিকে । আর এই অবস্থাতেই তরল পদার্থ টা 

বাম্পাকারে পরিবতিত হয়ে যাবে। স্থতরাঁং 

দেখা গেল, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদাথের 

অণুর মধ্যে আনে চাঞ্চল্য। তাঁর! ছুর্দাম হয়ে ওঠে; 

আর তাপমাত্রা যতই কমতে থাকে ততই তারা শান্ত 

হয়ে আসে, মিলেমিশে বাধতে চীাঁদ্ধ সাজানো ঘর। 

এই অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারটা কতকগুলি 

পদ[এ৫ে এত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয় যে, হয়তো 

কোন একটা অবস্থ।থ আমাদের চোখে ধরাই 

পড়ে না। একট! নি্রিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রস্জোগ 

করে তাপমাত্রা কতট] বাড়লো, তার হিসেব থেকেই 

কোন পদার্থের আণবিক মংগঠনের পরিবর্তনের বিষয় 

জানা যেতে পারে। এসব তাপ সঞ্ধালনের গব্ষেণ। 

থেকেই অনুর চাঞ্চল্য পরিমাপের একট উপায় 

পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এটার নাম দিয়েছেন 

এন্ট্রপি। এটা! আদলে তাপ ও উষ্ণতারই 
একট] অন্ুপাত। কোন পছ্ছতির পরম এন্ট্রপি 

কিন্ত পরিমাপ করা যায় নি, পরিমাপ হয় শুধু 

এন্ট্রপি পরিবর্তন। তাপ-চলন বিজ্ঞানের তৃতীয় 
স্তর অন্গসারে জানা যার যে, প্রত্যেক পদার্থই 
£5030100 2261০-তে, অর্থাৎ পরম শুন্ে একেবারে 
শাস্তভাব ধারণ করে এবং তাঁর ফলে এন্ট্রপিও 

একেবারে শুন্য হয়ে দীড়ায়। আমাদের ব্যক্তিগত 

হিম-শেত্যের সন্ধানে ৫২৩ 

জীবনে দেখতে পাই যে, শান্ত হয়ে থাকার চাইতে 

চঞ্চল হয়ে ওঠা অনেক বেশী সহজ । আর বস্ত- 

জগতের অথুপরমীণু মহলেও ঠিক সেই একই 
ব্যাপার। এই কারণেই কোন পদার্থকে খুব 

বেশী ঠাণ্ডা করবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা অনেক দিন 

সম্ভব হয়নি, যদিও উচ্চ তাপমাত্রা স্থষ্টি অনেকটা 

সহজ ব্যাপাঁর। হিমায়নের অনেক বকম উপায় 

এখন আবিষ্কৃত হয়েছে; তবে সব রকম পদ্ধতির 

মূল কথা হলো একই, অর্থাৎ যে কোন উপায়ে 

পদ্ধতিটির এন্ট্রপি কমাঁনে1। 

অক্সিজেনের তরলীকরণের পর ১৮৯৮ সালে 

হাইড্রোজেন ও ১৯০৮ সালে হিপিয়ামের তরলী কর্ণ 

সম্তব হয়। ১1 791025 1৬০1 হাইডোজেনের 

তর্লীকরণ করেন এবং নিম্ন তাপমাত্রার গবেষণার 

জন্যে বিশেষ একরকম বাযুনিষ্ষাশিত পাত্র তরী 

করেন। বর্তমানে সেটি ডেওয়াস” ফ্রাঙ্ক নামে 

পরিচিত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে 

ওলন্দাজ বিজ্ঞানী 729100111081) 00063 নিয় 

তাপমাত্রা বিষয়ক একটা স্বুহৎ্ষ গবেষণাগার 

প্রতিষ্ট। করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্ত ছিল 

হিলিয়াম। তাপমাত্রা কমিয়ে যেতে যেতে সব 

শেষে যে গযাসটা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 

পেটা হলে! হিলিয়াম। এই তরল হিলিয়ামের 

স্ষুটনা্ক হলো ৪"২* ডিগ্রী কেলভিন। এখন 
এই উষ্ণতায় বাপ্পীভূত হিলিয়ামকে তরল হিলিয়াম 

থেকে পাম্প করে সরিয়ে নিলে বাম্পীভবনের 

সুপ্ত তাঁপকে 08661610696 0৫6 ৮8190113861091)) 

পদ্ধতিট1 থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। এই তাপ 

দূরীকরণের ফলে বেশী নিম্ন তাপমাত্রা সত্ি কর! 
যেতে পারে। বিজ্ঞানী 07795 এভাবেই 

প্রায় ১' ভিগ্রী কেলভিন পর্যস্ত নিম তাপ স্থটিতে 

সক্ষম হয়েছিলেন। শুধুমাত্র গ্যাস তরলীকরণের 

সাহায্যে হিমায়নের চেষ্টার এটাই হলো নিয় 

তাপমাত্রার শেষ সীমা। 

এর পর বেশ কিছুদিনের জন্তে এই জাতীয় 



৫২৪ 

গবেষণা মন্দীভূত হয়ে পড়ে। কোন পদার্থের 

তরলীকরণের পক্ষে শুধু নিয় তাপমাত্রা নয়, চাঁপেরও 

যে একট] বেশ সম্বন্ধ আছে-_-এই সত্যটা আবিষ্কার 

হয়েছিল অনেকদিন আগেই । এর সাহায্যে প্রায় 

সব গ্যামকেই তরল করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু 

তাঁর ফলে হিমায়নের গবেষণ] খুব বিশেষ লাভবান 

হয় নি। অনেক দিন নিন্তন্ধ তার পর বিজ্ঞানীরা যখন 

4১55010662261০-তে পৌছানে। সম্বন্ধে প্রায় শিরাশ 
হয়ে এসেছেন, তখন ১৯২৬ সালে 1৩০৮০ ও 

98130 নামে ছুজন বিজ্ঞ।নী সম্পূর্ণ আলাদ।ভাবে 
চৌম্বক শক্তির সাহায্যে ঠাণ্ডা করবার প্রক্রিয়ার 

সম্ভাবনার কথ। ঘোষণ। করেন। আধুনিক পরম|ণুবাদ 

অন্ভুনারে বলা হয় যে, কোন পদার্থের পরমাণুর 

প্রাণকেন্দ্র হলো ধনাত্মক চাজঘুক্ত নিউক্রিঘাস, আর 

সৌরমগুলে যেন স্র্ধের চারদিকে বিভিন্ন গ্রহ- 
উপগ্রহাদি ঘোরাফেরা করে, ঠিক তেমনি এই 

নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকউ্নের 

দল। কোন বিশেষ পরমাণুর চৌম্বক প্রকৃতির 

কারণ হলে! নিজ নিজ অক্ষরেখায় ইলেকট্রনের ঘূর্শন, 

ষেটাকে সাধারণতঃ 'ইপেক্টরন-স্পিন' বলে । বেশীর- 
ভাগ পদার্থের মধ্যে এই মৌলিক চুম্বকগুপি বেশ 
ধতভাবেই থাকে, আর একই পরমাণুর মধ্যের 

বিপরীতমুখী ম্পিন সমান সংখ্যক থাকবার ফলে 

আসল পদার্থটির চৌগ্ক প্রকৃতি লক্ষিত হয় না। 

কিন্তু এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাদের মধ্যে 

অসম্পৃক্ত ইলেক্ট্রন-স্পিন রয়েছে, অর্থাৎ সব কটার 
চৌম্বক প্রভাব প্রশমিত হয় নি। এখন এসব 

পদার্থগুলির খুব নিম্ন তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুর 

বেশ একট! শাস্ত ভাব আপে। কিন্ত যদি এই 

উষ্ণতা ১০ ডিগ্রী কেলভিন হয় তা হলে সেগুলি 

আবার বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখন এই অবস্থা 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 

যদি একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা হয় 
তা হলে আবার শান্তভাব লক্ষ্য করা যাবে। চুম্বক 

ব্যবহাবে শান্তভাব ধারণের ফলে নিম্ন তাপমাত্রারও 

স্যতি হয়। এই তথ্যট| জানবার প্রায় সাত বছর পরে 
এই চুম্বক-শক্তির সাহাষ্যে হিমায়ন সম্ভব হলো, 
বার্কপি, লেভন ও অক্সমফোর্ডে। এই প্রক্রিয়াটা 

খুবই শক্ত, কারণ খুব বেশী শক্তিসম্পন্ন চুম্বকের 
প্রয়োজন হয়, আর সেই সঙ্গে কোন উত্স থেকে 

ষাতে বিন্দুমাত্র তাপ আনতে না পারে তার ষথাঁথ 

ব্যবস্থা করতে হয়। এই পদ্ধতির সাহাষ্যে ০০১৭. 

ডিগ্রী, অর্থাৎ ১৮১০-৩ ডিগ্রী কেলভিন নিম্নতীপ- 

মাত্র। স্থাষ্ট কর। সম্ভব হয়েছে । এই ইলেকট্রনশ্স্পিনের 

সাহায্যে হিমামন কিন্তু ০*০০১" ডিগ্রী, অর্থাৎ ১৮ 

১০-৪ ডিগ্রী কেলভিন পর্ধস্ত ঠাণ্ডা করা চলে, তা 

চেয়ে কম তাপমাত্র! নম্তবনয়। কারণ এই তাপমাত্রার 

নীচে পরমাণু কণিকা গুলির সম্পূর্ণ শাস্তভাব ধারণের 

জন্যে স্পিনের চুক প্রভাব আর লক্ষ্য করা যায় 
না। এখন পদার্থের পরমাণুর নিউক্রিমাসের 

মধ্যে যে কতকগুলি মৌলিক চৃষ্বক-কণিকা রয়েছে, 
সেগুলি কিন্ত এই তাপমাত্রাতেও চঞ্চল অবস্থায় 

থাকে। একটা পরমাণুর নিউক্লিঘাপের সঙ্গে তাঁর 

আভ্যন্তরীণ পারম্পরিক চৌম্বক আকর্ষণট! খুবই 
কম। এই চৌগ্ক পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ শাস্ত অবস্থায় 
পরিণত হয় ০*০*০০০০১৭ ডিগ্রী, অর্থাৎ ১১৯১৯-৭ 

ডিগ্রী কেলভিন তাপাস্কে। বাস্তবিক পক্ষে এই 

রকম অবস্থা সৃষ্টি করবার যন্ত্রপাতি তৈরী খুবই শক্ত 

ব্যাপার। কিন্ত বিজ্ঞানীরা আঙ্গও আশা ছাড়েন 

নি, অক্লান্ত পরিশ্রমে গবেষণা চলেছে । কবে, কখন 

এবং কোথায় নতুন যুগের বিজ্ঞান সম্ভব করবে 

বিজ্ঞানের বু যুগের সাধনা, আজকের বিজ্ঞান 

তারই পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে আছে। 



ুক্তা 
শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র 

মূল্যবান ভূষণে যে সব টব পদার্থের বাাপক 
ব্যবহার হয়, মুক্তা তাদের মধ্যে সবচেয়ে দামী। 

কয়েক জাতের শুভ্তির নরম দেহের মধ্যে কোন 

কঠিন উত্তেগক জিনিষ ঢুকে গেলে জীবটি তার 

চারদিকে একরকম কঠিন জিনিষের প্রলেপ দিয়ে 
'উত্তেঞ্জন! কমাবাঁর চেষ্ট! করে। এই প্রলেপের 
রাপায়নিক গঠন শক্তির দ্েহাবরণ, অর্থ'ৎ ঝিলুকের 

মতই | এর মধ্যে চিটিন জাতীম্ন একটা জিনিষের 

কয়েকটি খুব পাতলা এককেন্ত্রীক স্তর থাকে, 

আর এই স্তরগুলির মধ্যের অংশে আরাগো- 

নাইটের (ক্যালপিয়াম কার্বনেটের বিষমমিতি 

প্রকার) সুক্ষ সুক্ম কেলাসগুলি এমনভাবে সঙ্ভিত 

হয় যে, এদের দীর্ঘ অক্ষস্তরগুলের সঙ্গে লম্বভাবে 

থাকে; ফলে এর ভিতরের গঠন ছটা 

আকৃতি ধারণ করে। একেই বল| হয় মুক্তা। 

কোন কোন মুক্তার মধ্যে অণুবীক্ষণের সাহাযোও 

কোন কঠিন উত্তেজক পদার্থ দেখা যায় না বলে 

মনে হয় যে, কর্কট জাতীয় কোন রোৌগই বোধ হয় 
মুক্তা হঠির কারণ। 

মুক্তা সাধারণতঃ ছোট ছোট গুলির মত পদার্থ। 

তবে অন্যান্ত আকারের মুক্তাও প্রায়ই দেখা যায়। 
মুক্তার রং সাদা, কিন্তু সাদ.র মধ্যে ফিকে সবুজ, 

বাদামী, লাল ও ধূনর আভা থাকতে পারে। 
স্বাভাবিক ও ন্িগ্ধ ছুতিই মুক্তার সৌন্দর্যের 
প্রধান কারণ। ঘোর লাল ব৷ বাদামী রডের মুক্তা 

কখনও কখনও দ্রেখ| যাঁয় বটে, কিন্তু তাদের দাম 

খুবই কম। 
মিঠা জল থেকে কিছু কিছু মুক্তা পাওয়া গেলেও 

যে সব শুক্তি থেকে মুক্তা পাওয়া যায়, তার! 

সাধারণতঃ অগভীর সমুদ্রে বাদ করে। পৃথিবীর 

বহু জায়গা স্থানীয় ডুূবুরীরা সমুদ্ধ থেকে এই 
ঝিন্ুকগুপিকে তুলে আনে । ছোটগুলিকে জলে 

ছেড়ে দিয়ে বড়গুলিকে ভেঙ্গে তাদের মধ্যে মুক্তা 

পেলে বের করে নেয়। বল! বাহুল্য, অসংখ্য বিন্ুক 

ভেঙ্গে মাত্র ছু-একটাতে মুক্তা পাওয়া যায়, আর 

সেই জণ্তেই এর এত দ|ম। ভারতে করমণ্ডল 
উপকূল ও কুমারিকা অন্তরীপের কাছে এভাবে মুক্তা 

সংগৃহীত হয়। 

কৃত্রিম বাঁ চাষ-করা মুক্তও শুক্তি থেকেই পাওয়! 
ষায়। উষ্ণমগ্ুলের স্থলভাগের কাছে অগভীর 

সমুদ্রের যে অংশে জল খুব পরিষ্কার এবং শুক্তর 

খাছের অভাব নেই, দেখানে অপ্রয়োজনীয় সব 

শুক্তি, সমুদ্রতলবাপী জীব ও শিকারী জীবণের 

মেরে ফেলা হয়। তাদপর মুক্তা-উৎপাঁদক অল্পবয়স্ক 

শুক্তির খোলা ছুটার ভিতর দিয়ে দেহের নরম 

অংশের গায়ে কোন কঠিন বন্তবা মুক্তার বীঞ্জ 
প্রবেশ করিয়ে দেবার পর শুক্তিগুপিকে নির্দিষ্ট 

দুরত্বে সমুদ্রতলে রেখে আপা হয়। এই সময়ে 
শুক্তির বয়ন থাকে মাত্র ৬ মাপের মত। এদের 

মোট জীবনকাল ৯ বা ১০ বছর হলেও ৫ বছর 

পরে শুক্তিগুলিকে জলের উপরে তুলে এনে তাদের 
দেহের ভিতর থেকে মুক্তা বের করে নেওয়া হয়। 

কারণ এই বসের পরে মুক্তীর আকার আর বিশেষ 

বৃদ্ধি পাঁয় না। মিঠা জলের নানা জাতীয় ঝিনুকের 
ভিতরের মৌক্তিক আবরণের অংশ সাধারণতঃ 

বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর বিভিন্ন স্তর- 

গুলি মুক্তার মত এককেন্দ্রীক নয়--এরা উপসমাস্ত- 

রাল এবং একতলীয়। কখন কখন কাচের টুকৃর! 
বা ছোট মুক্তাও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

জাপানী বিজ্ঞানী মিকিমোটোর পদ্ধতিতে বড় 



৫২৪ 

একটা] বীঙ্জ ম্যাণ্টলের (শুক্তির নরম দেহে দুদিকে 

ঝিনুকের সঙ্গে আংশিকভাঁবে মংলগ্র পেশীবনূল 

ছুটা আলাদা অঙ্গকে ম্যণ্টল বলা হয়) একটা 

ভাজের নধ্যে সেলাই করে দেওয়া হ্য়। কিন্তু এতে 

মৃতুযুর হার বেড়ে যায় বলে এর ব্যবহার কমে 

গেছে। জাপানী বিজ্ঞানী নিশিকাওয়ার পদ্ধতিতে 

শুক্তির দেহপ্রান্তে একট] সক্ক ও লম্বা গর্ত কেটে 

তার মধ্যে বীজটাকে রাখা হয়; তার পর ম্যাপ্টল 

থেকে ছুই বাতিন বর্গ মিলিনিটার জামগা কেটে 

নিয়ে গর্তের মপ্যে রেখে গেটাকে বন্ধ কর| হয়। 

বীজ ব্যবহার ন। করে এই ধরণের কলমের সাহায্যে 

আর এক প্রক্রিয়া অসমান কিন্ত ুন্দব মুক্তা তৈরী 

কর| যায়। জাপানের বিভিন্ন জায়গায়-_পাঁলাউ 

ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে এভাবে মুক্তার চাঁষ হয়। 

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও আজকাল মুক্তার চাষ 

করা হয়। চাষ-করা মুক্তাম় সাধারণতঃ এক 

মিপিমিটারের বেশী মুক্তা স্তর থাকে না। 

স্বাভাবিক ও চাঁষ-করা মুক্তার মধ্যে পার্থক্য 

এত কম যে, খালি চোখে তাদের একই রকম 

মনে হয়। চাষ করা মুক্তা সাধারণতঃ সবুঙ্জ বা 

ধূসর আভাযুক্ত হয় এবং শ্বাভাবিক মুক্তার চেয়ে এর 

আপেখিক গুরুত্ব সামান্ত বেশী। অন্ধকার ঘবের 

মধ্যে চাষকব] মুক্তার উপর প্রথর আলোকরশ্শি 

ফেললে এর মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুপি লব! 

দাগ দেখতে পাওয়া যায়; স্বাভাবিক মুক্তাঁয় এ 

রকম দাগ দেখা যায় না। স্বাভাবিক ও চাষ-করা 

মুক্তার বাইরের অংশ একই রকমের; কিন্তু চীঁষ- 
করা মুক্তার কেন্দ্রে বীজ থাকবার ফলে মুক্তাবীক্ষণ 
€ও রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে এদের পার্থক্য বুঝা 

সম্ভব। 

মুক্তাঁবীক্ষণ একটি লাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 

মতই, তবে এর মঞ্চে আলোক প্রবেশের জন্তে 

একটা ছোট ছিদ্রের উপর ছোট ফাপা ধাতব স্থচ, 
এবং তাঁর নীচে একটা শক্তিশালী ছোট 

আলোক-উদ্স থাকে । স্থচের মধ্যে ছোট একটা 

কান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

ধাতব আয়না তার সঙ্গে ৪৫ কোণ করে থাকে। 
এই আয্মনা উচু বা নীচু দিকে মুখ করে থাকতে 
পারে) কখনও বা ছুট| আয়নাই এক সঙ্গে থাকে। 
আম্নার ঠিক পাশে স্থচের গায়ে ছিদ্র থাকে। 

মুক্তার ছিদ্দের মধ্যে এই স্থচ ঢুকিষ্বে মুক্তার গায়ে 
প্রথর আলে। ফেলা হম্ব। তখন স্থচের সাহাষ্ 

ছিদ্রের দেয়াল পরীক্ষা করলে স্বাভাবিক মুক্তায় 

অনেকগুলি এককেন্দ্রীক স্তর দেখা যাঁয়; কিন্ত 

চাষ-করা মুক্তার কেনের দ্রকে এর বদলে 

অপেক্ষাকৃত অশ্বচ্ছ এবং একতলীয় স্তর থাকে। 

আবার স্থচের সাহায্যে ছিদ্রপথের দেয়াল 

আলোকিত করে মুক্তার উপরিভাগ দেখলে চাষ- 

করা মুক্তায় বিড়ালের চোখের মত জলজলে আভা 

দেখা যায়। স্বাভাবিক মুক্তাও এ অবস্থায় সমানভাবে 

আলোকিত হয়। ছুই আদ্মনাবিশিষ্ঠ মুক্তাবীক্ষণ 

যন্ত্রের নীচের আয়না দিয়ে মুক্তার ছিদ্রপথের 

দেয়ালে আলো ফেলা হয়। মুক্তা যদি স্বাভাবিক হয় 

তাহলে এর কেন্দ্র পর্যন্ত এককেন্দ্ীক স্তর থাকবে। 

আয়ন থেকে যে স্তরের উপর আলো পড়ে তার 

চিটিনীর় ছুই দেয়াল আলোক-রশ্মিকে বার বার 

প্রতিফলিত করে বন্রপথে শিয়ে যায় এবং শেষে 

আলোক-রশ্মি আবার মুক্তার ছিত্রপথে এসে পড়ে। 

কিন্ত এবার দ্বিতীয় আয়না একে প্রতিফলিত করে 

সোজা অণুখীক্ষণের দ্রিকে পাঁগায় এবং তার ফলে 

আলোর একটা ঝিলিক ফুটে বেরোয়। চাষ-করা 

মুক্তার কেন্দ্রের দিকে এ ধরণের স্তর থাকে না বলে 

অনুরূপ ক্ষেত্রে মুক্তাবীক্ষণ যন্ত্রে কোন আলোই 
দেখা যায় না। 

মুক্তীর ভিতর দিয়ে কোন সরু বঞজেন-রশ্ি 

প্রতিসরিত হলে রশ্মিটির অপবর্তন ঘটে এবং এ 

অপবর্তনের আলোকচিত্র তোলা যায়। সত্যিকার 

মুক্তাঁয় এই চিত্র ষড়মিতি হয়, কিন্তু চাষ-করা 
মুক্তার ভিতরে ঝিনুকের টুকৃরা থাকে বলে একটা 

বিশেষ দিক ছাড়া অন্তান্ত দিকে চতুমিতি অপবর্তন- 
চিত্র পাওয়া যাপন । যেকোন মুক্তায় ছুট] বিভিন্ন 



সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ ] 

দিক থেকে যদি শুধু ষড়মিতি চিত্র পাওয়] যায় 
তবে মুক্তাটিকে সত্যিকার বা শ্বাভাবিক বলে 
ধরে নেওয়া যায়। 

কোন আলোকগ্রাহী প্রেটের উপর একটি 
মুক্তা বাঁ মুক্তার হার রেখে তার উপর রঞ্রেন-বশ্মি 
ফেলা হলে রেডিওগ্রাফ পাওয়া যাবে। চাষ-করা 
মুক্তার রেডিওগ্রাফে একট] বড় সাদ] বৃত্তের 
চারদিকে ঈবদালোকিত একটা চওড়া বেড় থাকে, 
কিন্তু শ্বাভাবিক মুক্তার ক্ষেত্রে কয়েকটি এককেন্দ্রীক 

সাদা-কালো বেড় দেখাষায়। বেডিওগ্রাফ থেকে 
মুক্তাটি চাষ-করা কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত 
হওয়া যায় না। 

অষ্ট্রেলিয়াজাত এবং মিঠা জলের মুক্তা ছাড়া 
অন্যান্য শ্বাতাবিক মুক্তা ক্কুদ্র তরঙ্গের রঞ্জেন-রশ্মির 
প্রভাবে প্রতিপ্রভ দেখায় না। যে সব চাষ-কর! 
মুক্তাপ্স মি জলের ঝিছ্নকের টুকরা বাজ হিপাবে 
ব্যবহার কব] হয়, সেগুলি প্রতিপ্রভ দেখায়। 

গোলাকার সাদ মুক্তার দাম খুব বেশী বলে 
বাজারে সেগুলির বহু নকল বেরিয়েছে । সেগুলি 
সাধারণতঃ কাঁচ দিয়ে ছু-ভাবে তৈরী করা হয়__ 
মোম ভরি ফাপ। কিম্বা নীরেট কাচের গোলক। 
বর্ণহীন বা সাদা কাচ দিয়ে তৈরী এই গোলক- 
গুলিকে প্রায় ৪০ বার প্রাচ্য-নির্ধাদে এবং 
কয়েকবার সেলুলোজ আযাসিটেটে ডুবানো হয়। 
মাছের আশ থেকে জলের সাহায্যে গুয়ানিনের 
ছোট কেলাসগুলিকে বের করে নিয়ে সেলুলোজ 
নাইট্রেটে মিশিয়ে একটা কলয়েড দ্রব তৈরী করা 

মুক্তা ৫২৭ 

হয়--একেই প্রীচ্য-নির্ধান বলে। এব সাহায্যে 
নকল মুক্তায় ওজ্জল্য আন! সম্ভব হয়। নকল মুক্তা 
দাতে দিলে মহ্থণ বোধ হয়, কিন্তু স্বাভাবিক বা 
চাষ করা মুক্তা খরখরে মনে হয়। সম্প্রতি অবশ্থ 
প্রাচ/-নিধাসের সঙ্গে সুক্ম বাধির মত কিছু 
মিশিয়ে নকল মুক্তায় খরখরে ভাব আনা হচ্ছে। 
এ ধরণের মুক্ত1 অণুবীক্ষণের নীচে দেখলে শ্ব'ভাবিক 

বা চাঁষ-করা মুক্তার দেহপ্রাস্তের শকভাব দেখ! 

যাবে না। 

নকল মুক্ত কাচ দিয়ে তৈরী বলে রঞ্জেন-রশ্মির 
সাহায্যে অতি সহজেই চেনা যায়। নকল মুক্তার 
গর্তের ছুধারে কাচের মৃত দ্যুতি চেনা খুব সহজ । 

ছোট একবিন্দু হাঁইড্রোক্লোরিক আঁদিড মুক্তার 
উপর দিলে বুদ্ধদ দেখা যায়, কিন্তু নকল মুক্তায় 
এমন কোন আবরণ দেখা যায় না। প্রথর আলোর 

সামনে ধরলে মুক্তায় ঈষদচ্ছ আবরণ দেখতে পাওয়া 

যায়, মোমভর! নকল মুক্তার গর্ত দিয়ে একটা পিন 
ঢুকিয়ে মোমের অস্তিত্ব বোঝাও খুব সহজ। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাঁয় যে, মণিমুক্তার যে 
সব গুণ থাকা দরকার তার অনেকগুলিই 
মুক্তায় নেই। মুক্তা ভঙ্গুর, এর কাঠিন্ত কম, 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহজেই নষ্ট হয়ে যাবার 

সম্ভাবনা এবং কার্ষক্ষেত্রে কৃত্রিম মুক্তীর সৌন্দর্য 
আনল মুক্তীর মত হওয়ায় এর সত্যিকার বিরলতাও 

আর নেই। কিন্তু এর সৌন্দর্য এতই বেশী 
যে, মুক্তী আমাদের কাছে চিরদিন মৃল্যবান 

থাকবে। 



উচ্চ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়া 
প্রীক্ষিতীশ5জ্দ্র সেন 

১০০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রার 

পদার্থের পরীক্ষণ, রসায়নবিদ্ের নিকট অভিনব 

অভিজ্ঞতা । সাধারণ তাপমাত্রার তুলনায় এত 
উচ্চ তাপমাত্রায় পরীক্ষার উপকরণ এবং রাসায়নিক 

বিক্রিয়!, উভয়ই হবে ভিন্ন রকমের । 
১০০০০ ডিগ্রী সেট্টিগ্রড তাপমাত্রায় রসায়ন 

বিদ উত্তাপের জন্যে একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক 

চুলী, রাপায়নিক পদার্থ রাখবার জন্যে স্ফটিকের 

পাত্র এবং উত্তাপ নির্ণয়ের জন্যে সাধারণ থার্মো- 

কাপল্ ব্যবহার করতে পারেন। ১৫০* ভিগ্রী 

সেটি গ্রেডে চুল্লীতে নি-ক্রোমের পরিবর্তে সিলিকন 
কার্বাইড কিংবা গ্র)াটিনামের তার ব্যবহার করা 
যেতে পারে এবং তাঁপমান হিসাবে বিশেষ 

থার্মোকাপ ল্ দরকাঁর হবে। কিন্তু ২০০০৭ ডিগ্রীর 
অধিক তাপমাত্রায় অবস্থার হবে অম্পূর্ণ পরিবর্তন । 
এত উচ্চ তাপ উৎপাদন করা যেতে পারে-__ 

বৈছ্যাতিক আর্ক, সৌর-চুল্ী, বিশেষ চুল্লী প্রভৃতির 
সাহায্যে । অপটিক্যাল পাইরোমিটারের ন্যায় 

বিশেষ যন্ত্রে উঞ্ণতা নির্ণয় করতে হবে। উত্তপ্ত 

পদ্দার্থসমূহকে বিশ্লেষণ করতে হবে স্পেক্টে গ্রাফ, 

এক্স-রে কিংবা স্পেক্টো মিটারে । কিন্তু অস্বাভাবিক 

বিক্রিয়াশীল পদার্থগুলিকে রাখবার পাত্র যোগাঁড় 

করাই হবে সর্বাধিক সমস্যা । 
২০০০০ ডিগ্রীর উধ্র্+ঁ কঠিন পদার্থ কিংবা 

জৈব বা জটিল অণু বর্তমান থাকবে খুব কমই। 

রসায়নবিদের গুধানতঃ বায়বীয় পদার্থের ছুই কিংবা 

তিন পরমাণুবিশিষ্ট সরল অণুরই সম্মুখীন হতে 

হবে। পরমাণুসমূহের পরস্পর যুক্ত হওয়ার 

সাধারণ নিয়মও খাটবে না। আ্যালুমিনিয়ামের 
অক্িজেন কিংবা অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে মিলিত 

হওয়ার সাধারণ তিন বন্ধনী ছাড়াও এক, ছুই কিংবা 
চার বন্ধণীও কার্যকরী হতে পারে। অত্যন্ত 

উত্তপ্ধ গ্র্যাফাইটের বায়বীয় পদার্থে কার্বনের 
পরমণু ছাড়াও ছুই, তিন ও পাঁচ পরমাণুসমন্ধিত 

কাবন-অণুর সন্ধান পাঁওয়! গেছে। সোডিয়াঃ 

ক্লোরাইড যথেষ্ট উত্তপ্ধ বরে বায়বীয় অংশে ( এক 

সোডিয়াম ও একটি ক্লোরিন পরমাণু দিকে গঠিত, 
সাধারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু ছাঁড়াং 
মৌলিক পদার্থ ছুটির বিভিন্ন সংখ]ার পরমাণু দি 
গঠিত বিভিন্ন অণু পাওয়া গেছে; যেমন-_ছু 
সোডিয়াম ও ছুটি ক্লোরিন, তিনটি সোডিয়াম " 

একটি ক্লোরিন এন২ং একটি সোডিয়াম ও ছু 

ক্লোরিনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণু। ৪০০৭ 

ডিগ্রীর উধ্বে” নাইট্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইডে 
ন্যায় যথেষ্ট স্থায়ী বায়বীয় পদার্থের অণুই অধি 

পরিমাণে দেখা যাবে। এ অবস্থায় কার্বন মনক্সাই 
অকিজেনের সঙ্গে প্রজ্জলিত হবে না। ১০০০ 

ডিগ্রীর উধেরে”কোন অণু থাঁকবে না এবং সাধাঁর 

রাসায়নিক বিক্রিয়াও হবে না; থাকবে কেবলমা 

পরমাণু ও আয়ন। 

যদিও উচ্চ তাপে রসাযনবিদেরা সরল ত 

নিয়েই গবেষণ। করবেন, তাহলেও এ অবস্থায় তা 

অণুসমূহের কার্কলাপ সম্বন্ধে সাধারণ নি 

অনুপারে বিচার করতে পারবেন না। সাধা 

উষ্ণতায় যে বিক্রিয়া হয় খুব ধীরে, ২০০ 
ডিগ্রীতে সেটিই হবে মুহূর্তের মধ্যে। সাধা 
তাপে যে বিক্রিয়া ( খুব আস্তে হওয়ার দরুণ ) লং 

করা যাবে না, উচ্চ তাপে সেটিই হবে প্রত্যক্ষীভূৎ 
উচ্চ তাঁপে অন্ুুঘটকের বিশেষ গুরুত্ব থাকবে ন|। 

উচ্চ তাপে অনেক মূল্যবান রাসায়নিক পদ' 



সেপ্েম্বর, ১৯৫৯ ] 

উত্পাদন করা ধেতে পারে, যাদের সাধারণ 

উষ্ণতায় সহজে গ্রস্তত করা যাঁয় না। কাঁজেই 

ব্যবপায়-বাণিজ্যের দিক থেকে উচ্চতাপ রসায়নের 

যথেষ্ট গুরুত্ব হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
যেতে পারে । আমাদের অনেক সার ও বিক্ফোরুক 

বাযুর নাইট্রোজেন থেকেই প্রস্তত করা হয়। হেবার- 
প্রক্রিঘা্ বায়ুর নাইট্রোজেন, অঙ্গঘটকের বর্তমানে 
9 উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করে হাইড্রোজেনের সঙ্গে 

মিলিত করে আমোনিয়৷ তৈরী করা হয়। প্রক্রিয়াটি 

জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে 

যে, উচ্চ তাপে অনেক সহজ উপায়েই নাইটিক 

অক্সাইড উৎপন্ন হতে পারে। ২১০০০ ডিগ্রীতে 

বাযুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরম্পর মিলিত 

হয়ে অতি দ্রুত নাইটিক অক্সাইড উৎপাদন করে। 
প্রায় শতাংশের ছুই ভাঁগ নাইটিক অক্সাইড 

পাওয়া যায়। দ্রবটি আস্তে আস্তে সাধারণ 

উঞ্ণতায় ঠাণ্ডা করলে সবটা নাইটিক অক্মাইড-ই 
পুনরায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্গিষ্ট হয়ে 

যাবে। কিন্তু যদি ২১০৯০ ডিগ্রী থেকে খুব 

তাড়াতাড়ি ১৫০০ ডিগ্রীতে ঠাণ্ডা করা যায়, 

তাহলে পরে সাধারণ তাপমাত্রা পর্যস্ত ঠাণ্ড! 

করলেও নাইটিক অক্সাইড আর বিচ্ছিন্ন হবে না। 

তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করবার জন্যে ছুই প্রকোষ্ঠ- 
পিশিষ্ট বিশেষ চুলীর পরিকল্পন। হয়েছে । এইব্প 
চলীর দেয়াল গাঁথা হয় বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়ার 

ইট দিয়ে, যা যথেষ্ট উত্তাপেও বিরৃত হয় না। 

প্রকোষ্ঠ ছুটি পূর্ণ করা হয় ম্াগনেপিয়ার গোল 

ঈডড় দিয়ে। এব্প প্রকোষ্ঠের বিশেষত্ব এই 
যে, এটি উত্তপ্ত গ্যান থেকে অতি দ্রুত তাপ 

শোষণ করে নিতে পারে। আবার গ্রকোষ্টটি 
যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে তেমনি সহজেই শীতল গ্যাদে 

তাঁপ মুক্ত করে দিতে পারে। প্রথমে ঠাণ্ডা 

বায়ু একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে পরিচালনা 

করে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাবার পথে জালানী গ্যাসের 

শঙ্গে মিশ্রিত ও উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ু বায়ু দ্বিতীয় 

উচ্চ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়। ৫২৯ 

গুকো্ঠ দিয়ে বেখিয়ে যাবার সময় তাপ মুক্ত 
করে অনেকট! গাণ্ডা হয় এবং তৎপর অন্তত্র নীত 

হয় নাইটিক অক্সাইভ সংগ্রহ করবার জন্তে। 
এভাবে দ্বিতীয় প্রকো্ঠটট ক্রমেই যথেষ্ট উত্তপ্ত 
হয়ে গেলে বায়ুর গতির পরিবর্তন করা হয়; 
অর্থাৎ ঠাণ্ডা বায়ু উত্তপ্ত দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 

করে এবং তৎপর প্রথম প্রকোষ্ঠে তাপ মুক্ত 

করে বেরিয়ে যায়। এভাবে ক্রমে দ্বিতীয় 

প্রকোষ্ঠ আবার ঠাণ্ডা এবং প্রথম প্রকোষ্ঠ উত্তপ্ত 

হয়ে যায়। তখন বায়ুর গতির আবার পরিবর্তন 

করা হয়; অর্থাৎ ঠাণ্ডা বায়ু পুনরাঁর প্রথম 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় জালানী 

গযাসের খরচ কম হম । এভাবে বার বার বাষুর 

গতি পরিবন্তিত হতে থাকে। অবশেষে ছুটি 

গ্রকোষ্টের সংযোগ স্থলে, অর্থাৎ চুল্পীর উপরিভাগে 
বায়বীয় পদার্থের তাপমাত্রা হয় ২১০০০ ডিগ্রীর উধ্বেঁ 

এবং নির্গত বাঁযুর তাপমাত্রা থাকে ৩০০০ ডিগ্রীতে। 

ওজোন হলো আর একটি দৃষ্টাস্ত। এই 
মূল্যবান দ্রব্যটি অক্সিজেন থেকেই সোজা! উৎপাদন 
করা যেতে পারে । অক্বিঙ্জেন উচ্চ তাপমাত্রায় 

উত্তপ্ত করে, তৎপর সাধারণ উষ্ণত1 পর্যস্ত অতি 

দ্রুত ঠাণ্ডা করে। এ উপায়ে নাইট্রোজেন ও 
কার্বন থেকে সাইয়েনোজেন সংশ্গেষণ করা যেতে 
পারে। প্রাকৃতিক গ্যান থেকে আিটিলিন 

তৈরী হতে পারে। 

জৈব পদার্থ যথেষ্ট উত্তপ্ত হরে অনেক সময় 

মুক্ত মৌল, মিথাইল র্যাডিক্যালে বিশিষ্ট হয়ে 
যায়। এই মৌল অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল। এটি 

বৃহদাকার অণু তরী করতে পারে। হয়তো 

অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে এপব মৌল থেকে ইচ্ছান্রূপ 

রাপায়নিক দ্রব্য উত্পাদন করা মেতে পারে। 

উচ্চ তাপমাত্রায় (২০০০০ ভিগ্রীর কাছকাছি) 
জটিল অণুনমখিত টব পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। 

কাঙ্জেই জৈবের চেয়ে অজৈব পদীর্থ সম্বন্ধেই উচ্চতাঁপ 

র্পায়নের গবেষণা সম্ভব এবং ক্লোরিন ও ফ্লোরিন 
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সংক্রান্ত কয়েকটি বিক্রিয়াই যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হবে। 

হলো, এক্সপ পাত্র তৈরী করা যাবে কিনা, য। এত 

কিন্তু সমস্যা উচ্চ তাপে এপব রাঁপয়নিক পদার্থ 

স্বারা বিকৃত হবে না। 

প্রকৃতি আমাদের জন্যে উচ্চতাঁপ গব্ষেণাগারের 

বাবস্থা করেছে-নে হলে আগ্নেয়গিরি । আগ্নের- 

গিনি থেকে যে সব বায়বীয় পদার্থ বেরিঘ্নে আসে, 

তারা হলো--জলীয়্ বাষ্প, কার্বন ভাইঅক্সাইড। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 

মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইভ, হাইড্রোরোরিক 

আ।দিড, হাইড়োফ্লোরিক আসি, আযমোনিয়া 

এবং উদ্ধায়ী বোরিক আনিডসমূহ। এদের মধ্যে 

কয়েকটি পদার্থের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এখনও 

সম্যক জ্ঞানলাভ হয় নি। কিন্তু এরা যেন উচ্চ 

তাপ রসায়নের ভবিষ্য্ধণীর ন্যায়ই আমাদের সম্মুখে 

উপস্থিত হয়েছে। 

অশ 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

অশ রোগ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন । 

বু লোকেই এই রোগে কষ্ট পেয়ে থাকেন। 

অর্শ রোগের ইংরেজী নমে পাইল্স্ 01155) বা 
হেমৌরয়েডস্। পাইল্স্ কথাটা এসেছে ল্যাটিন 

[510-102 " 
প্র ্ট (গী 

সুপারফিপিয়াল্তু 
এ (৬ সারদা 

2 ৮1৫১৮) 

প্রয়োজন । রেক্টাম বা মণভাণ্ডের নীচের অংশ 

মলনালী। পিউঝোবেক্ট্যালিন নামে একটি মাংস- 

পেশী যে স্থানে বেক্টামকে জড়িয়ে আছে, বেক্টামের 

সেই স্থান থেকে মলনালী স্থুরু হয়। এটি 

প্০স্্্শাম্ছে এপি ৯৮২ 

১. 4৮৫৫ 
"2২2, 
*৪৭ ১ 
১ ৮০৮ ৬১€ এ 

পি চি” টা 

১২৮৮০ ৫1৬০ 

১ |" করুগেটর কিউিস 
এনাই 

১নং চিত্ত 

পাইলা (0117) শব থেকে। পাইলা শব্দের দেখতে দেড় ইঞ্চি লপ্ব।! একটা গোলাকার নলের 

মানে হচ্ছে স্তপ বা পিগড। 
অর্শ রোগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ 

করবার আগে মলনালী সমন্ধে সঠিক ধারণা থাকা 

মত। চারদিকে ইন্টারন্তাল এবং এক্সটারন্তাল 

স্ফিংক্টার মাংসপেশী বৃতাকারে ঘিরে থাকে। 

ইণ্টাবন্তাল ক্ষিংক্টার মলনালীর উপরের ছুই” 



সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ ] 

তৃতীয়াংশ এবং এক্সটারন্তাল ক্ফিংকীর মলনালীর 

নীচের ছুই-তৃতীয়াংশ ঘিরে থাকে। কাজেই 

মাঝখানের এক তৃতীয়াংশ স্থানে উভয়ে উভয়ের 

উপর নেপ্টে থাকে । এক্সটারন্তাল স্ফিংক্টার 

মাংসপেশী আবার তিনভাগে বিভক্ত। তিনটি 

আংটির মত তিন সেটে গোলাকার মাংসপেশী। 

একটি উপরে--তাঁর নাম সাবকিউটেনান এক্সটার- 

ন্যাল স্ফিংক্টার। মাঝেরটির নাম স্ৃপারফিসিয়্াল 

একটারন্যাল স্ফিংক্টটর এবং ভিতরেরটির নাঁম 

অর্শ $৬১ 

পেই সংযোগ-স্থলে মিউকাপ মেমত্রেন মলনালীর 

মাঁংসপেশীর সঙ্গে জুড়ে থেকে দড়ির মত একট! 

জিনিষ তৈরী করে। এটিকে বলা হয় মিউকোপাল 

লিগামেন্ট। মিউকোসাল লিগামেণ্ট অনেকটা 

সীমানার কাজ করে। এর উপরের দিকে মিউ- 

কাস মেমত্রেনের নীচে উধর্ব হেমোরয়েড শিরা এবং 

নীচের দিকে নিম্ন হেমোরয়েড শিরা কুগ্ডলী 

তৈরী করে। এই ছুটি শিরা মলনালী €৫খকে 

দুষিত রক্ত নিয়ে যায়। 

দিউকাস মেসমেন 

লংগিটুডিন্যাল ্  
মাংসপেন 

টিলা রা ] 

প্রফাগ্ডাস ?? 
এক্সটারন্যাল 3 

স্্দকিটার 31 
১ 28৬৫ 

শে টং 

শিরার গ্লেকৃপাস __ টুর হা 
29 ২ 
রত 

00 ৪$% 
নিম্ন হেমোরয়েড শিরার প্লেক্পাস 

২নং চিত্র 

প্রফাণ্ডাীন একসটারন্াল ক্ফিংক্টার। এছাড়া নীচের 

দিকে আর একটি মাংসপেশী থাকে, তার নাম 

করুগেটর কিউটিন এনাই । রেক্টামের লগ্চিচুডিন্যাল 
মাংদপেশী ক্ষিংটার মাংসপেশীর সঙ্গে খুব শক্তভাবে 

আটকে খাকে। ( ১নং চিত্র ত্রষ্টব্য )। 

মলনালীর অভ্যন্তরভীগের দেয়ালের সর্বোচ্চ 

স্বান থেকে মাঝখান পর্ধস্ত কলাম্নার এপিথেলিয়াম 
এবং পরে, অর্থাৎৎ মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যস্ত 

্যাটিফায়েত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম তত্র 
দিকে ঢাকা থাকে। ঠিক যে জায়গা থেকে 

ই্যাটিফায়েড স্বোয়ামাস এপিথেলিয়াম সুরু হয়েছে, 

আগেই বলা হয়েছে যে. মিউকোসাল লিগা- 
মেণ্টের উপরের দিকে মিউকাঁন মেমব্রেনের শীচে 

উধধ্ব হেমোরয়েড শিরা থাকে । এখানে এই শিরার 
নানা শাখা-প্রশাখাও থাকে । কোন কারণে য্চি 

এই শিরার শাখা-প্রশাখা কৃচকে যাঁয় তাহলে একটি 

জালক কুগুলী ব৷ প্রেক্সাস স্থষ্টি করে। এটিকে বল! 

হয় আভ্যন্তরীণ জালক কুগুলী বা ইনটারন্তাল 
ভেনাস প্রেক্সান। আর মলনালীর নীচের দিকে 
চামড়ার নীচে নিম্ন হেমৌরয়েভ শিরাও একই 
কারণে একটি প্রেক্সাম তৈরী করে। এটিকে বলা 

হয় এক্সটারন্তাল ভেনাস প্নেক্সাস ( ২নং চিত 
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দ্রষ্টব্য )। মিউকাস মেমত্রেনের নীচ দিয়ে উন 

হেমোরয়েভ শিরা উপরের দিকে লম্বালদ্বিভাবে 

চলতে থাকে এবং নিম্ন মেসেনটেরিক নামে এক 

শিরায় সংযুক্ত হয়। এই মেসেনটেরিক শিরা 

আবার স্পেনিক শিরা নামে একটি শিরাতে গিয়ে 

যুক্ত হয়। পরিশেষে স্পেনিক শিরা যন্কৃতের 

পোর্টাল শিরাঁতে গিয়ে মিলিত হয়। এক শিরা 

থেকে অন্য শ্িবাঁতে রক্ত চলাচলের পথে কোন 

কপাট (৬৭1৬০) না থাকাতে উরধ্ব হেমোরয়েড 

৯৬৬৮ 

শিরার সঙ্গে পোর্টাল শিরার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, 
অর্থাৎ রক্ত সোজাস্থজি পোর্ট্যাল শিরাতে পৌছুতে 

হেমোরয়েড শিবার রক্ত 

নানাবিধ শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে 

পারে। কিন্তু নিম 

(1517 21929) নীত হয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, *স সর্থ্যা 

শিরা কুগুলীর সঙ্গে উধ্ব হেমোরয়েড ধমনীর একটি 

শাখা গিয়ে মিলিত হয়। এই স্ফীত অংশটিকে 

ঘিরে থাকে সংযোনক তত্ত, আর সবটাকে রেক্টামের 

মিউক।স মেমব্রেন ঢেকে থাকে । এর ফলে সবগুলি 

মিলে একটা পিওু স্যটি করে। 

অর্শ। 

তাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পোর্টটাল শিরা-গে।ষীর 

যেকোন একটির মধ্যে কোন রকমে কোন বাধা 

বা চাপের স্ষ্টি হলে, সেই চাপের ধাক্কা সম্পূর্ণভাবে 
গিয়ে পড়ে উধ্ব হেমৌরয়েড শিরাঁর প্লেক্সাসের 

উপর। এই চাপের ফলে শিরাগুলি ফুলে উঠে 

মলঘার' দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। এই 

এই পিগুটি-ই হচ্ছে 

ভেনাস প্রেক্সান অন্পারে অর্শকে সাধারণ: 

যথা-- 

(১) বহির্বলি বা এক্সটারন্তাল পাইল্স্ এবং 

(২) অন্তর্বলি ঝ৷ ইন্টারন্যাল পাইল্স্। 

ব্ট্টী ৃ 

রি এ 
যাযাঘাটিই 

বা 

টি 

+ (৩৫০ 
রি 

৯৯ এ 

এখানে বলে রাখ। প্রয়োজন যে, অর্শ যখন 

মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাঁকে বিলি 

বলা হয়। এর বং ঈষৎ বেগুনী। আর একটু 

চাঁপ পেলে শিরার গ1 ফেটে রক্ত পড়তে থাকে । 

পোর্ট)াল শিরার মধ্যে কোন বাঁধা সৃষ্টি হলে উধ্ব 

হেমোরয়েড শিরার প্রেক্সান ফুলে ওঠে এবং 

অন্তর্বলির স্বষ্টি করে। ( ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

নিন হেমোরয়েড শিরাঁর গ্রেক্সাস ফুলে উঠে 

কৌন চাপের ফলে ফেটে গেলে, রক্ত শিরাঁর বাইরে 
এসে জমাট বাঁধে এবং ঈষৎ নীল রঙের রক্ত পিগ 

তৈরী করে। এই গোলাকার পিওটিকে বলা হয় 



অর্শ 

হেমাটোমা। আগেই বলা হয়েছে যে, নিয় 
হেমোরয়েড শিরার প্নেক্সান মলনালীর চামড়ার 

নীচে থাকে । কাজেই এই শ্রেণীর অর্শকে বল! 

হয় বির্বলি। ( ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

তাহলে অর্শ রে।গটি কি, তা বুঝা গেল। একটি 

প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আপা. স্বাভাবিক যে, বয়সের 

সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? 

সাধারণতঃ মানুষের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 

রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে । পঞ্চাশ বছর বয়সের 

পরে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া! খুবই স্বাভাবিক। 

"পুরুষেরা স্্ীলৌকদের চেয়ে দিগুণ সংখ্যায় এই 
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শুধু তাঁই নয়, স্থিতিস্থাপক তস্ভর নিজন্ব স্বভাব 

নষ্ট হয়ে যায়। এই অনাড় তস্ত চামড়া 

এবং মিউকালন মেমত্রেনের রক্ত চলাচলে বাধ! 

স্থষ্টি করে। রক্ত চলাচলে বাধ। সৃষ্টি হওয়াতে 

রক্তহীন স্থানসমূহ অতি সহজেই জীবাণু ছরা 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রেক্টামের নীচের দিকের 

মিউকাস মেমত্রেনের মধ্যে উধর্ব হেমোরয়েড ধমনী গ 

শেষ শাখা থাকে, আর এই ধমনীর চার্পাশে 

থাকে পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট কপাটহীন উধ্ব” 

হেমোৌরয়েড শিরার প্রেক্সাস। রক্ত চলাচল বদ্ধ 

হলে এগুলি ফুলে ওঠে এবং মুখ্য অর্শ (0101810 

ইনটারন্যাল 
স্িকটার মাংসপেশী 

৪নং চিত্র 

রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর কারণ সঠিক 

জানা যায় নি। 
অর্শকে অনেকে বংশগত রোগ বলে থাকেন। 

একথা সর্বাংশে সত্য নয়। মলত্যাগের সময় 

মলনালীর দু-দিকের দুই কিনারা উল্টে যায়। 
তার ফলে হেমোরয়েভ শিরাতে স্বাভাবিক রক্ত 

চলাচল ব্যাহত: হয়। কিন্তু শ্বাভাবিক লোকের 

মলত্যাগের পরে মলনালীর তন্তর স্থিতিস্থাপকতার 

দরুণ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু কোন 
প্রকারে হেমোরয়েড শিরায় রক্ত চলাচল যদি 

দীর্ঘ সময়ের জন্যে ব্যাহত হয় তাহলে মলনালী এবং 

রেক্টামের শিরাসমুহ ফুলে ওঠে, আর দড়ির পাকের 
মত একেবেকে যাঁয়। («নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

211০5) তষ্টি করে। উধ্ব হেমোরয়েড ধমনী 

দক্ষিণ এবং বাম--এই দুই অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ 

শাখাটি আবার ছুটি উপশাখায় বিভক্ত । হেমোরয়েড 

ধমনীর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হবার জন্যে মুখ্য 

অর্শ তিনটি পৃথক পিণ্ডে (বলি) বিভক্ত হয়ে 

পড়ে। রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করে 

তখন তিনটি পি এক হয়ে যায়। একে বলে 

গৌণ অর্শ বা সেকেও্ডারী পাইল্স্। 

উধ্র্ধ হেমোরয়েড শিরার রক্তপ্রবাহে বাধ! 

সৃষ্টি হলে অর্শ রোগ হয়, তা জানা গেল । এই 

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, কোন্ কোন্ অবস্থায় 

রূক্ত চলাচলে বাধা স্থ্টি হতে পারে? বহু গব্ষেণার 
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পর কোন্ অবস্থায় কাদের অর্শ রোগ হয় তা জানা 

গেছে। 

(১) পুরনো কোষ্ঠকাঁঠিন্ত রোগ (00০201০ 
00135010200) থাকলে আবদ্ধ কঠিন মল 

রেক্ট'মের দেয়ালে চাপ দেয়। 

(২) কোষ্ঠকাঠিন্য ছাঁড়াও যাদের খুব চাপ 
দিয়ে মলত্যাগ করা অভ্যাল। 

(৩) প্রায়ই লবণ-জলের রেচক (০012৪019) 

দিয়ে মলত্যাগ করলে। 

(৪) শীতপ্রধান দেশে যাদের খুব শারীগিক 
পরিশ্রমের কাঙজ্জ করতে হয়, সহজেই তাদের 

ৰর্ 

রি 
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নো টি 
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০) প্রষ্টেটে গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি পেলে 

(পুরুষদের ক্ষেত্রে), কোলাইটিদ (বৃহদসত্রের 
একটি অংশের রোগ ) অথবা রেক্টামে কর্কট রোগ 

হলে। 

(১০) পেটে টিউমার হলে অথবা যকং-এর 

কোন রোগে পোর্টাল শিরাতে রক্তচাপ বুদ্ধি 

পেলে । 

(১১) হ্ৃখ্পিণ্ডের মাংসপেশী, অর্থাৎ মায়ো- 

কাডিগ়্ামএর কোন রোগ থাকলে । 

এই সব কারণে উধ্ব হেমোৌরয়েভ শিরাঁতে 

র্ক্ত-চলাঁচলে বাধা সঙ হয়। | 

৫নং চিত্র 

পিপাসা পায়, আর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে যারা 
বেশী মদ খায়। 

(€) প্রত্যহ দীর্ঘ সময় পাড়িয়ে কাজ করা 

যাদের অভ্যাস। 
(৬) যারা অধিক পরিমাণে মদ খায়। 

(৭) অত্যধিক মেদ বুদ্ধি হলে যরুতৎ-এর 

পোর্টযাল শিরায় রক্ত চলাচলে বাধা স্টি হয়। 

(৮) পুরনো! ত্রঙ্কাইটিন রোগ থাকলে কাশির 

মময় তলপেটে বারে বারে চাপ পড়ে। 

আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে অর্শের “বলি? বেশ 

নরম লাগে। মলতভ্যাগের সময় মলের চাপে প্রথমে 

শ্লেম্মার মত চটচটে পদার্থ নির্গত হয়; তারপরে 

রক্ত পড়া স্থরু হয়। মলত্যাগের সময় কোষ্ঠকাঠিন্তের 
জন্যে তলপেটে শ্বভাবতঃই বেশী চাপ দিতে হয়। 

ক্রমাগত চাপের ফলে মিউকাস মেমত্রেন সমেত অর্শ 

নীচের দিকে ঠেলে আমে । এই সময় মলনালীর 
ক্ফিংক্টার এনাই মাংসপেশী এ পিগুটিকে (অর্শ) 

নিজের দেহের মধ্যে আটকে রাখে । আমর 
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হাতের চেটে। দিয়ে যেমন ভাবে বল আকড়ে 

ধরি--এটিও অনেকাংশে সেইরূপ। এর ফলে 
এ স্থানে রক্জ-সঞ্চালন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং 

ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ রক্ত জমাট বাধে । এইরূপ 

অর্শকে বলা হয় রুদ্ধ অর্শ বা! ষ্্যাংগুলেটেড পাইল্স্। 
( ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

প্হবৃ রন িরেত 

৪8৪৪ কই 9৭ 

11111112181 
11115311114 1৫ 

অর্শ €৩৪ 

দীর্ঘ দিনের কোষ্ঠকাঠিন্তের ফলে মলত্যাগের 

সময় ক্রমীগত তলপেটে চাপ দেবার দরুণ মলনালীর 

মিউকাঁন মেমব্রেনের নীচেকার তস্ত খ্থিতিস্থাপকতা 

হাবিয়ে ফেলে। তার জন্তে মলত্যাগের পর “বণি, 

ভিতরের দ্রিকে যায় না। মিউকোপাল লিগামেণ্ট 

দুর্বল হতে থাকে; তাছাড়া মলনালীর মাংসপেশীর 

2 কোচকানো 

27] (অভর্বদির প্রথমগ্তর) 

সু. 2 

৮ রর রা ৮ রর 

৬নং চিত্র 

রোগের প্রথম অবস্থায় অন্তর্লি আয়তনে 

বেড়ে গিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে আসে না। তখন 

তানের বলা হয় প্রথম স্তরের অর্শ । 

যে মিউকাস মেমবেন দিয়ে 'বলি” ঢাকা থাকে, 

সেটি খুব পাতলা এবং সহজেই ছিন্ন হয়ে যায়। 

মলত্যাগের সময় এই পাতলা এবং ভঙ্গুর মিউকাস 
মেমব্রেন কুচকে গিয়ে ছিড়ে যায়; ফলে রক্তপাত 

হয়। প্রথম স্তরে মলঘ্র দিয়ে রক্তপাত হওয়াটাই 

রোগের একমাত্র উপসর্গ । (৬নং চিত্ত দ্রব্য )। 

€ 

মধ্যে কোন কারণে আপন। থেকেই খেঁচুনী স্থরু 
হতে থাকে। এই খেচুনির জন্যেও অস্তর্বলি 

ভিতরের দিকে না গিয়ে মলদ্বার দিয়ে ঠেলে 

বেরিয়ে আসতে চায়। তবে যতদিন পর্যস্ত 

মিউকাঁদ মেমত্রেনের নীচেকার তন্ত, বিশেষভাবে 

৭নং চিত্র 

মিউকোসাল লিগামেন্ট, কর্মক্ষম থাকে ততদিন 

পর্যস্ত মলত্যাগের পর “বলি ভিতরের দিকে নিজ 

থেকেই চলে যায়। এরা নিষ্ষিয়' হয়ে যাবার 

সঙ্গে সঙ্গে বিলি ভিতরে যাবার. ক্ষমতা হারিয়ে 
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ফেলে। এটি হচ্ছে অন্তর্বলির দ্বিতীয় শ্তর। ( ৭নং 

চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

“জি” ক্রমাগত বাইরের দিকে ঠেলে আপবার 

জন্যে চাপ দিতে থাকায় মিউকোনাল লিগামেণ্ট 

ধীরে ধীরে ছূর্বল ও নিক্ষিয় হয়ে পড়ে। তখন 

মলত্যাগের পর 'বলি' নিজ থেকে ভিতরে যায় না 

এবং আঙুল দিয়ে জোর করে ভিতরের দিকে 

ঠেলে দেওয়া ছাড়া কৌন উপায় থাকে না। 

মিউকোসাল লিগামেণ্ট অসাড় হলে মিউকাস 

ম্মব্রেন ও চামড়ার নীচের শুর, উর্ধব” এবং নিম্ন 

হেমোবুয়েড শিরা পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে 

যায়। রোগী এই সময় সর্বদাই মলদ্বারের কাছে 

শ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, নম সংখ্যা 

তাছাড়া মনে হয়, যন্ত্রণার উৎসটি কাপছে। যখন 

বলির মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে তখনই এ-রকমের 

অনুভূতি হয়। মলদ্বার দিয়ে গাঢ় রক্তবর্ণ এক 

থেকে তিনটি পিগড বেরিয়ে আসে। 

বহির্বলির উপসর্গ ৪ মোট|মুটি একই রকমের। 

তবে এক্ষেত্রে মলদ্বারের চামড়ার নীচে একটু শক্ত 

পিগ্ড অনুভব করা যাঁয়। এই পিগুকে আবার 

হাঁত দিয়ে এদিক-ওদিক সরানো যেতে পারে। 

বলির” মধ্যে রক্ত জমাট বীধলেই এ-রকম হয়। 

ভাছাড়। হঠাৎ মলনালীতে যন্ত্রণীবোধ হতে থাকে 

এবং মলত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়। একে হেমাটোমা বলা 

হয়ে থাকে । (ননং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

৮ন্ং চিত্র 

একটা পিগারুতি বস্তুর উপস্থিতি অনুভব করে। 

বিশ্রী রকমের যন্ত্রণা তো থাকেই, তাছাড়া 

ফুলে-ওঠ| জায়গা থেকে শ্লেম্স] নির্গত হতে থাকায় 

আরও অন্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি হলো 

রোগের তৃতীয় স্তর। (৮নং চিত্র ত্রষ্টব্য )। এই 

'বলিকে অনেকে ইনটারো-এক্সটারগ্তাল পাইল্স্ 

বলে থাকেন। 

প্রতিদিন রক্ত ক্ষরণের ফলে রোগী রক্তহীন 

হয়ে পড়ে। ম্লহ্বারের কাছে সব সময় যন্ত্রণাবোধ 

হয় এবং গ্লেম্া নির্গত হতে থাকে। যন্ত্রণা 

এক সঙ্গে চারদিন একটানাও চলতে পারে। 

্যাংগুলেটেড পাইল্স্ বা রুদ্ধ অশ রোগে 

মলদ্বারে কালো, ক্ষতবিক্ষত হুর্গন্ধযুক্ত বড় ঝড় পিগু 

অনুভব কর| যায় এবং অন্বাভাবিক যন্ত্রণাবোৌধ 

হতে থাকে । 

এতক্ষণ নানা ধরণের অর্শ বোগ, তার “বলি? ও 

উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। এবার 

চিকিৎন1 সম্পর্কে কিছু বলা যাক। ত্রিবিধ উপায়ে 

এর চিকিৎসা কর! চলে। রোগের অবস্থা অনুসারে 

চিকিৎসার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

(১) যন্্রণা-নিরোধক ব্যবস্থা-অর্শের প্রথম 

অবস্থায় অথবা ষ্্যাংগুলেটেভ অর্শ রোগে এই 
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চিকিতসা পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়। মুখ্য অর্শ রোগে 

লব্ণ-জলের রেচক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নিয়মিত 

মল নির্গমনের জন্তে রোগীকে লিকুইড প্যারাঁফিন 
দিতে হয়। তাছাড়া রোগীকে হাল্ক। খাবার এবং 

বেশী করে তরল পানীয় ( দুধ, ডাবের জল, বালির 

জল ইত্যাদি) এবং ফলের রূস দেওয়! দরকার। 

অ।ড়িনালিন, হ্ামামেলিস এবং জলপাই-এর তেল 

দিয়ে ক্রীম তৈরী করে আঙ্গুল দিয়ে অথবা যন্ত্রের 

সাহায্যে এ ক্রীম রাত্রে এবং মলত্যাগের আগে 

বেক্টামের মধ্যে টুকিয়ে দিতে হয়। 
আস্তে আন্তে চাপ দিয়ে ষ্্যাংগুলেটেড অর্শের 

“বলি” ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে । তাতে 

সফল ন| হলে মলঘারের চারপাশে ওষুধ দিয়ে অবশ 

করে যন্ত্রের সাহায্যে মলনালীর স্ফিংক্টার মাংস- 

পেশীকে একটু টেনে বলিটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে 

দেওয়া হয়ে থাকে । 
(২) ইনজেক্শন গ্রয়োগ--অন্তর্বলির প্রথম 

এবং দ্বিতীয় স্তরে রোগ যখন সম্পূর্ণ জটিল হয়ে 
পড়ে নি, তখন এই চিকিৎসার ফলে রোগ উপশমের 

সম্ভাবনা থাকে। অন্তর্বলির প্রথম ঘ্তরে, অর্থাৎ 

যখন রক্তক্ষরণ একমাত্র উপসর্গ, তখন ইনজেকশন 
প্রয়োগে সফল পাওয়া যায়। তবে তৃতীয় স্তরেও 

যে উপকার পাওয়া যাঁয় না তা নয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে 

আরোগ্য ক্ষণস্থায়ী। কয়েক রকমের তরল ওষুধ 

অর্শ 

এ ও (রি, 

৫ 

৫৩৭ 

বিশেষ ধরণের পিরিগ্ের সাহাষ্যে মলনালীর মিউ- 

কাস মেমব্রেনের নীচে ইনজেকৃশন করা হয়। 

মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ ইনজেকশন করা হলে 

রোগীর মাঁথীঘোরা, অস্বস্তিবোধ ইত্যাদি উপস্্গ 

আসতে পারে। তবে সেট অবশ্য সাময়িক। যর্দি 

শিবার মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তাহলে রোগীর 

উপর-পেটে ব্যথ। হয়, যরৎ-এর আয়তন বাড়ে এবং 

পাও রোগও দেখা দিতে পারে। 

(৩) অস্ম চিকিৎপা-অর্শ রোগ জটিল 

আঁকার নিলে অক্্োপচার ছাড়া কোন উপায় নেই। 

অন্মোপচারের পরে প্রথম কয়েক দিন বেশ যন্ত্রণা 

হতে পারে। বয়ঙ্ক লোকদের এ সমগ্নে সাময়িক- 

ভক্তি ও তি 

খু 

চে 
০০ 

টব -_ ্োাত। 
(বহির্বলি ) ৫ 

ঈনং চিত্র 

ভাবে প্রশ্রাব বন্ধ হতে পারে। 
অশ রোগ যে বিশ্রী এবং যন্ত্রণাদায়ক, সে বিষয়ে 

সন্দেহে নেই। রোগীর অজ্ঞাতসাঁরে রক্তপড়] সুরু 
হয়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দেয় এবং মানসিক 

অশান্তির স্ষ্টি করে। মলত্যাগের সময় গুরুতর 

অস্ত্রবিধার হ্যষ্টি হয়। রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
থাকে । তাই মলত্যাগের কথ! ভাবতেই অর্শ 
রোগী কেঁপে ওঠে। 

কাজেই কোষ্ঠকাঠিন্ত রোগে আকত্রাস্ত 
লোকের মলত্যাগের সময় রক্ত পড়লে তখনই সতর্ক 

হওয়া উচিত এবং উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবত্ব 
কর! কর্তবা। 



সূর্য যর্দ আর না থাকে 
প্রীশকদেব দত্ত 

প্রায় দু-শ' কোটি বছর ধরে আমাদের এই 
পৃথিবী অবিরাম গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্ষের চার 

দিকে। শ্রাস্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এভাবেই 

কখন যে অজ্ঞাতসারে স্বধ আমাদের সঙ্গে নিবিড়- 

ভাবে পরিচিত হয়ে গেছে, তা আমরা খেয়ালই 

করিনি। সে এখন আমাদের নিকট আত্মীয়। 

তাই তার দিকে বৈজ্ঞনিক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেও 
আমাদের কেমন যেন নিশ্রয়োজন বোধ হয়। কিন্তু 

তা সত্বেও যদি আমরা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে 
সর্ধকে একবার দৃষ্টিপথে আনি, তাহলে ব্যাপারটা 
খুব মন্দ হয় না। 

পৃথিবীর প্রতিটি জীবই তার প্রাণস্পন্মনের 
জন্তে সুর্ধের কাছে ধণী। কল্পনা করুন, এই মুহুর্তে 

কোন এক মায়াবী--সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে 
গড়ে তুললো এক আবরণ। সেই আবরণ স্থর্য 
থেকে বিচ্ছুরিত শক্তির যে অংশ পৃথিবীর দিকে 

আসছে তাকে ফিরিয়ে দিল। তখন পৃথিবী 

হয়ে দাড়াবে কোন কোন প্রতিবেশী গ্রহের মতই 

হিমশীতল একট] জড়বস্ত। 

স্র্য থেকে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ভার 

পরিমাণ হলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮ ৮১০৩৩ আর্গ-: 

আর এই শক্তির দু-শ' কোটি ভাগের এক ভাগ 

মাত্র এসে পড়ে পৃথিবীর উপর। পৃথিবী এই 
অফুরস্ত শক্তিকে ছু-ভাবে সঞ্চয় করছে। 

প্রথমটির দৃষ্টাত্ত দেখাতে গেলে, সর্বপ্রথম মনে 
আসে কয়লার কথা। স্ধকিরণ থেকে শক্তি 

সঞ্চয় করে আত্তে আস্তে বড় হয় উত্ভিদ। কাল- 

ক্রমে তার মৃত্যু হয়, আর কোটি কোটি বছর ধরে 

তা রূপান্তরিত হয় খনিজ তেল আর কয়লায়। 

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হলো নদীর জলপ্রবাহে সঞ্চিত 

শক্তি, যার জন্তে সুর্ধই পরোক্ষভাবে দায়ী । 

কিন্তু সর্ষের এই অকৃপণ দান তো চিরকালের 
নয! এমন একদিন নিশ্য়ই আসবে, যখন এই 
শক্তির উত্স ফুরিয়ে যাবে। সুর্য তার শক্তির 

সর্বশেষ বিন্দুটি বিতরণ করে দিয়ে মহাঁজগতের 
অসংখ্য মুত তারকার সংখ্। আর একটি বাঁড়াবে 

মাত্র। তার বিশ্বস্ত গ্রহগুলি ঘুরবে আগের মতই । 
অন্ত গ্রহের কথা জানি না, তবে এই পৃথিবী তে। 

তখন মাজষের বালের অযোগ্য ! অবশ্য বুদ্ধিমান 

মাজুষ তার অনেক আগেই নিশ্চয় মহাজগতের 

অন্ত কোন গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করেছে! 

সেখানে হয়তো নতুন কোন সুর্ধ অপেক্ষা করছে 

তার প্রাণভর] শক্তি নিয়ে। 

সে দিন সেই অজানা গ্রহ থেকে তখনকার 

মানুষ নিশ্চয় তাকাবে, তার ফেলে-আসা সৌর- 
জগতের দিকে । মৃত সূর্য আর সেই সৌরজগৎ 
সম্বন্ধে কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর! তাদের পক্ষে মোটেই 
কষ্টকর হবে না। তখনকার বৈজ্ঞানিকের কাছে 

হয়তো এ-যুগের আধুনিকতম যন্ত্রপাতিও শিশুর 
ক্রীড়াসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। 

কিন্ত আমাদের মনে যদি এই কৌতুহল জাগে, তবে 
তা কি মেটানে৷ অনস্ভব? 

মৃত সুর্য সম্বন্ধে ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে 

পড়ে আমাদের এই পৃথিবীর কথা। সচরাচর 

আমরা ভেবে নিই যে, সুর্যের অবস্থা তখন হবে 

পৃথিবীর মতই। ভিতরে থাকবে গলিত লাভা, 

আর বাইরে একট] গ্র্যানিট বা ব্যাসন্টের আবরণ 

এবং আয়তনে হবে অনেক বড়। কিন্তু আধুনিক 



সেপ্টেগ্কর, ১৯৫৯ ] 

বৈজ্ঞানিকেরা যা বলেন, তা এর চেয়ে একটু অন্য 

রকমের । 

কিন্তু কেন? এর কারণ বিশ্সেষণ করতে হলে 

আমাদের একট! দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে হবে। 

মনে করা যাক, একটা বাড়ী ঠতরী হচ্ছে ইটের পর 
ইট সাজিয়ে। একতলা, দোতলা, তিনতলা - শেষ 

নেই আর। নীচের ইটের উপর চাঁপের পরিমাণ 

বৃদ্ধি পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে- সর্বশেষে চাপের 

পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে, সেগুলি ভেঙ্গে এপাশে- 

ওপাশে সরে যাবে। সাধারণ জ্ঞান থেকেই এর 

কারণ বলা যায়। প্রত্যেক পদার্থেরই চাপ সহ 
করবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। শুধু বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেই নয়, প্রতির ক্ষেত্রেও এর অনেক দৃষ্টান্ত 
বর্তমান। 

মধ্যযুগের নাবিকদের মধ্যে মত্স্ত-কন্তা ঝ| 

মারমেডের কাহিনী ছিল খুবই প্রচলিত। এমন 

কি অনেক প্রত্যক্ষদশরর বিবরণ পাওয়া যায়, এই 

মতশ্য-কন্যাদের সম্বন্ধে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান 

অবশ্য এরকম কোন জীবের অস্তিত্ব স্বীকার 

করে না। মংস্য-কন্তাদের কল্পনার পিছনে যে 

রহস্য রয়েছে, তা অবশ্য উন্মোচিত হয়েছে। 

ম্যানাটি এবং ডূগং শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণীরা যখন 

সন্তানকে স্তন্যপান করায় তখন কারো! দৃষ্টিগোচর 

হলে নারী বলে ভূল করা খুবই ম্বাভাবিক। এই 

প্রাণীদের বাদ সচরাচর গভীর জলেই। তারা 

গভীর জলের তলায় জলের প্রচণ্ড চাপ স্হা করবার 

ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জলের 

বাইরে এসে পড়লে নিজেদের দেহের চাপে তাদের 

আভ্যন্তরীণ দেহ্যন্ত্র বিকল হয়ে যায় এবং তারা 

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

আর এই রকমের ব্যাপারই দেখা কর! যায়, বড় 

নক্ষত্র বা গ্রহের বেলায়; তবে চাপটা সেক্ষেত্রে 

আমে সবদিক থেকে সমানভাবে । সেই প্রচণ্ড 

চাপে কেন্দ্রস্থিত পরমাঁণুর ইলেকট্রনের আবরণ 

ভেঙ্গে যায় সহজ-ভঙ্গুর জিনিষের মতই । একটাঁর 

সূর্য যদি আর না থাকে ৫৩৯ 

ইলেকট্রন প্রবেশ করে অন্য আর একটার মধ্যে। 

কোন কেন্দ্রেরই নিঙ্জন্ব ইলেকট্রন বলে কিছু থাকে 

না। আভ্যন্তরীণ শুন্য স্থান এসে পুর্ণ করে অন্য 

পরমাণুর ইলেকট্রন। একটা পরমাণুর মধ্যে যে 

পরিমাণ শূন্য স্থান থাকে তা কল্পনা করা হয়তো 

বেশ একটু কঠিন। এই পৃথিবীর মোট পরমাণুর 
সংখ্যা হলো বল্পনাতীত। এদের আভ্যন্তরীণ শুন্য 
স্থান ([002-480]010 91১৪০6) না থাকলে গোটা 

পুথিবীটাকে একটা ছোট বস্তায় ভরে ফেলা যেত। 

অবশ্য পৃথিবীর ভরের কোন তারতম্যই 
হতো না। 

ঠিক এই কারণেই নক্ষত্রের কেন্দ্রের চাঁপ 
সহনশীলতার বেশী হলেই নক্ষত্রটি ছোট হয়ে 

যায়, কেন্দ্রকের পরমাণু চুর্নের ফলে। অবশ্য 

এই পবীক্ষার বা প্রক্রিয়ারও একটা সীমাবদ্ধতা 

আছে। পরমাণু চুর্ণনের ফলে নক্ষত্রের আয়তন 

কতটা হ্রাস পাবে, তা সম্পূর্ণভাবে নক্ষত্রের ব্যাসের 
উপর নির্ভর করে। 

এখন দেখা যাক, পরমাণু চুর্ণনের সর্বনিম্নচাপের 
পরিমাণ কত? ভারতীয় বিজ্ঞানী কোঠারী 

গাণিতিক করে দেখালেন যে, এই চাঁপের 

পরিমাণ প্রতি ব্গইঞ্চিতে প্রা দেড় হাজার 
লক্ষ পাউণ্ড। পরমাণুর সহনশীলতার পরিসমাপ্তি 

এখানেই । পৃথিবীর কেন্দ্র-চাপের পরিমাণ 

মাত্র ছু-শ? লক্ষ পাউগড। নিকটবতা গ্রহ-নক্ষত্রদের 
মধ্যে অনুসন্ধান করতে গেলে একমাত্র বৃহস্পতির 

কেন্দ্রে এই চাপ বর্তমান। এই গ্রহের কেন্দ্রের 

পরমীণু যদি ইতিমধে)ই চুণণীভূত হয়ে থাকতো, বে 
একে অনায়াসে বলা যেতে পারতো-্মহাঙ্গতের 

সর্ববৃহৎ প্রত্তরথণ্ড। কারণ যে কোন নক্ষত্রের 

ব্যা এর চেয়ে অনেক বেশী হলেও তেক্জক্ষিয়ত। 

বিচ্ছুরণের পরিসমাপ্তিতে তার আয়তন হবে 
বৃহস্পতির চেয়ে ছোট। ক্রমশ: শীতল হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে কেন্তজ্রের চাপও বৃদ্ধি পাবে। আর 

চাপের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করলেই 

এতে 
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কেন্দ্রের পরমাণুর যে অবস্থা হবে তা আগেই 

বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত হ্রের ক্ষেত্রেও এর 

ব্যতিক্রম হবে না। 

মৃত তারকার ব্যাস ও ভরের সম্বন্ধ দেখে 
কাগঙ্জেকলমে এক লেখ- চিত্র ((1901)) অঙ্কন 

করলেন আর এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর । 

এ থেকে প্রতীয়মান হবে--কেন্দ্রের পরমীণুর চূর্ণন 
সমাধ্ধ হওয়ার পরে স্র্ষের ব্যাস হবে বুহম্পতির 

ব্যাসের এক দশমাংশ মাত্র । কিন্তু এখনকার 

সুরের সঙ্গে তখনকার সুরধধের ভরের তারতম্য 

প্রায় হবেই না। ফলে গুরুত্বের গড় জলের প্রায় 

ত্রিশ লক্ষ গুণে ঈড়াবে; অর্থাৎ কেন্দবস্তর 

মাত্র এক ঘনসেট্টিম্টারের ওজন হবে প্রায় 
ভ্িশ টন। আপাতদৃষ্টিতে এসব অবিশ্বাস্ত 

বলেই মনে হয়। কিন্তু আধুনিক পর্ডিতেরা এসব 
সিদ্ধান্তে পৌচেছেন আরও অনেক ক্ষেত্রের উপর 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, ৯ম সংখ্যা 

নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এমন অনেক 

নক্ষত্র আছে যাদের প্রাণশক্তি প্রায় সমাপ্তির 

পথে। এরাই হলো বৈজ্ঞানিকর্দের কৌতুহল 

মেটাবার সহায়। একটু অস্বাভাবিক ওজ্জল্যই 
এদের বৈশিষ্ট্য । এর দৃষ্টান্তের জন্তে আমাদের 
দৃষ্টি ফেরাতে হবে আকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র 

লুন্ধকের দিকে । প্রায় এক-শ' বছর আগে 

ক্লাক নামে জনৈক জ্যোতিবিদ আবিষ্কার করেন, 

এই নক্ষত্রের একটা গ্রহকে । অন্বাভাবিক 'জ্জল্য 

আর শুভ্রতার জন্তে গ্রহটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলো । তারা বুঝলেন, এই গ্রহের বিকিরণ- 

শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কৌতুহল আর 
আগ্রহ নিয়ে রা সকলেই তাকালেন এই গ্রন্থের 

দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই গ্রহের সঙ্গে 

সুর্যের মিল অপ্রচুর ছিল না। দিনের পর দিন 

নিরীক্ষণের পর তারা যা দেখলেন, তাথেকে 
চন্দ্রশেখরের মতামতের কোঁন পার্থক্যই ছিল 

তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাধার পর। মৃত না। তাই তীরা একবাক্যে মেনে নিলেন সর্ষের 
নক্ষত্র বিকিরণ-শক্কিশৃন্য। অতএব তাদের কল্পিত ভবিষযৎকে। 

সঞ্চয়ন 
সর্প-দংশনের চিকিৎসা 

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, যেখানেই বিষধর সাপের 

প্রাছুর্ভীব, সেখানেই সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে 

নানারকম স্থানীয় ও দেশজ চিকিৎপা-পদ্ধতির 

প্রচলন দেখা যায়। তবে সব দেশেই সাপে 

কামড়ালে প্রথমে যে ব্যবস্থাঁ-করা হয়, সেটা হলো 

যেখানে কামড়েছে, দেই জায়গীর মাংসটুকু তৎক্ষণাৎ 
কেটে বাদ দিয়ে ক্ষতের কিছুটা উপরের দিকে খুব 

কষে একটি দড়ি বেঁধে দেওয়া-_বিষদুষ্ট রক্ত যাতে 

সার। দেহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে । এট] হলো-- 

সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা চরম ব্যবস্থা 

অবলম্বন করা। এর ফলে যাকে সাপে কাঁমড়েছে, 

তার প্রাণ রক্ষ। পেলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাকে 

বিকলাঙ্গ হয়ে সারাট1] জীবন কাটাতে হয়। সব 

সময়ে যে প্রাণ রক্ষা পাবেই, তারও কোন নিশ্চয়তা! 

নেই। সাঁপে কামড়ালে বেশীর ভাগ লোকই 
এমন আতঙ্কগ্রন্ত হয়ে পড়ে যে, বিমুঢ়ু অবন্থীয় 

ঠিকমত ব্যবস্থা করতে দেরী করে ফেলে? কাজেই 
সুফল পাওয়া যায় ন|। 

সাঁপে-কাঁট] রোগীর ক্লিনিক্যাল বা (ভষজ্যসম্মত 

চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে আজকাল নানা দেশেই 
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রীতিমত গবেষণা চলছে। এই গবেষণার প্রধান 

দিকগুলি হলো--বিভিন্ন জাতের বিষধর সাপের 

জীবন বৃত্তান্ত অনুশীলন করা, বিভিন্ন জাতের সাপের 

বিষ নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা, সেই বিষ থেকেই 

তার প্রতিবিষ বা আযার্টিভেনম আবিষ্কারের চেষ্টা 

কর] এবং সেই প্রতিবিষকে পরীক্ষামূলকভাবে 
প্রয়োগ করে তার কার্ধকারিতা নিখুত করে 

তোলা । 

সাপের বিষ সম্পর্কে এব গব্ষেণা আর সপ- 

দংশনের চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের 

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দানও 

রীতিমত উল্লেখযোগ্য । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আজেরবাইজান আর 
উজবেকিস্তান-_-এই অঙ্গরাজ্য ছুটিতে এবং ককেশাদ 

অঞ্চলে বেশ কয়েক জাতের বিষধর সাপ দেখা 

যাঁয়। আজঙ্জেরবাইজানের “মৃত্যু-উপত্যকা” নামে 
পরিচিত জায়গাটিতে একরকম সাংঘাতিক বিষধর 

সাপের বসবাপ। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সাপের 
নাম ভাইপের] লিবেটিনা। এরা ভারতীয় গোখরা 

সাপের একই পরিবারতুক্ত। বছর দশেক আগে 

পথন্তও মৃত্যু-উপত্যকার এই সাঁপের কামড়ে প্রতি 
বছর গড়পড়তা ২৫ জন মানুষ আর শতাধিক 

ঘোঁড়া-গরু-ভেড়া মারা পড়তে।। ককেশাসেও 

সপম্দংশনে নিহতের সংখ্য। ছিল প্রায় অনুরূপ । 

কিন্ত সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় যে 
নতুন প্রতিবিষ বা অআ্যান্টি-ন্সেকভেনম সিরাম 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কল্যাণে এই মৃতু হার 
ইদানীং প্রায় শুন্ে এসে ঠেকেছে। 

গত বছরে পৃথিবীর নানা দেশের মোট ৭১টি 

সর্পবিষগবেষণাগারে এই সোভিয়েট পিরামের 

নমুনা পাঠানো হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ৭০টি 

গবেষণাগার থেকেই যে রিপোর্ট পাওয়। গেছে 
তাতে বল] হয়েছে যে, এ-পর্বস্ত আবিষ্কৃত সর্পবিষের 

ক্রিয়া-প্রতিবোধী দিরামগ্ডলির মধ্যে এই সোভিয়েট 
পিরামই সবচেয়ে কার্ধকরী। এর জৈবরাসায়নিক 

সঞ্চয়ন ৫৪১ 

ক্রিয়া সবচেয়ে নিখুত এবং রোগীর দেহে এব 

রোঁগোত্তর প্রতিক্রিয়া (আফটার এফেক্টস্) হয় 
সবচেয়ে কম। 

এই সিরাঁমটি প্রাথমিকভাবে আবিষ্কৃত হয় 

১৯৩৭ সালে। বাকুর জীবাখুবিজ্ঞান (মাইক্রো- 
বায়োলজি ) সংক্রান্ত গব্ষণা-সংস্থার গবেষক 

ডাক্তার এম. এলিঙ্বইস্ষি এবং প্রীয় একই সময়ে-- 

কিন্তু আলাদাভাবে গবেষণার ফলে--তাশখেন্দের 

জীবাঁণু-বিজ্ঞান গব্ষেণ1-প্রতিষ্ঠানের গব্ষেক এম. 

ম্যাকদিমৌভিচ এই পিরামটি প্রাথমিক অবস্থায় 

পেতে সমর্থ হন। তাঁরপর থেকে দীর্ঘ কুড়ি বছর 

এরা দুজনে এবং এদের ছাত্রছাত্রী সমেত বনু 

সোভিয়েট বিজ্ঞানীর গবেষণ। আর ব্যবহারিক 

প্রয়োগের মধো দিয়ে এই সিরামটি তার 

বর্তমান উন্নত ও নিখুত পর্ধীয়ে এসে পৌচেছে। 

১৯৫৭ সাল থেকে গোট। সৌভিয়েট দেশ জুড়ে 

সব হানপাঁতালে-বিশেষ করে সর্পবছল অঞ্চল- 

গুপির হাসপাতালে আর চিকিৎসা লয়ে--ব্যাপকভাবে 

এই পিরাম ব্যবহৃত হচ্ছে । ফলে, সাপের কামড়ে 

মুতের সংখ্যা, মানুষ আর জন্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই 

প্রায় শুন্যে এসে দ্রাড়িয়েছে। 

অন্য সব রোগের পিরাম যেভাবে €তরী করা 

হয়, এই সর্পবিষ-প্রতিষেধক সিরামও তৈরী করা 

হয় সেভাবেই । সম্পূণ নীরোগ ও সবল একটি 
ঘোড়ার দেহে অতি সামান্য মাত্রায় (৩ থেকে 

৫ মিনিঘ) সাপের বিষ প্রয়োজনীয় পরিমাণে 

ফর্ম্যাশিনের সঙ্গে মিশিয়ে পেশীর মধ্যে ইনজেকৃশন 

করে দ্েওয়। হয়। এই অতিপামাগ্ঠ মাত্রার বিষে 

ঘোড়াটা! মরে না, কিন্তু অন্থস্থ হয়ে পড়ে এবং 

তার দেহে এই বিষের প্রতিরোধ-শক্তিবৃদ্ধিকারী 

আযার্টিবডি স্ষ্টি হয়। তারপর বারকতক কিছুদিন 

পরপর বিষের মাত্র! বাড়িয়ে ইনজেকৃশন দেওয়া 

হয় এবং ঘোড়াটির প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাঁড়বার স্ঙ্গে 

সঙ্গে তার রক্তে ওই আ্যার্টিবডির পরিমাণও বাড়তে 

থাকে । শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটির রক্তে এত বেশী 
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আযার্টিঃডি সুগ্রি হয় যে, মারাত্মক মাত্রায় (লিখেল 

ভোঙ্গ) ব্ষি প্রয়োগ করবার পরেও ঘোঁড়াটির কোন 

ক্ষতি হয় না। এই অবস্থার ঘোড়াটির দেহ থেকে 

কিছু রক্ত বের করে নিয়ে তাথেকেই এই সিরাম 

বা রক্তরম তরী করা হয়। 

সাপে-কাটা রোগীকে--বিষক্রিয়ার তারতম্য 

অন্থদারে- দশ থেকে চলিশ ঘনসেন্টিমিটার পযস্ত 

সিরাম ইনঙ্গেকণন দেওয়া হয় সাধারণ সিরিঞ্ের 

শ্ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, *ম সংখ্য। 

সাহায্যে । গ্রীষ্মের শেষ দিকে যখন সাপের দাঁতে 

বিষের মাত্রা কমে যায়, তখন ক'উকে সাপে 

কমড়াঁলে তাকে স্থস্থ করে তোলবার পক্ষে একট। 

ইনজেকৃশনই যথেষ্ট। গুরুতর বিক্রিয়ার বেলায় 

প্রথম দু-তিন দিনে রোজ একাধিক ইনজেক্শন 

দেবার দরকার হতে: পারে। এ-পর্বস্ত প্রত্যেকটি 

ক্ষেত্রেই রোগীকে সর্বোচ্চ কুড়ি দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ 
স্স্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে। 

জোনাকীর আলে 

গ্রীষ্মের দিঝাবসানে অন্ধকারে যখন জোনাকীর 

আলো জলে, তথন তাদের ধরবার জন্তে ধাওয়া 

করে নি, এরকম শিশু খুব কমই আছে। এই 

আলোর পিছনে ছুটে-চনা বহু শতাব্দী ধরেই চলে 

আনছে। গ্রীন ও রোমের অতীত ইতিহাসে দেখা 

যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে দীপ-বালকেরা জোনাকী 

ধরবার কাঁজে বেরিয়েছে, এদের আলোয় ঠতরী 

হবে সাআাজ্ীদের হাঁতের কাকন, আলোর চুম্কীতে 
রচিত হবে তাদের কবরী । তারপরে দেখা যায়, 

রেড-ইিয়ানবা জোনাকীকে উর্বরতাঁর দেবতা বলে 

পুজা করছে। ওদিকে জাপানী শিশুদের দেখা 

যায়, তারা রাজপ্রাপাদের সামনে হাঙ্জার হাজার 

জোনাকী উড়িয়ে দিচ্ছে। জাপানী রীতি অস্সাঁরে 

এ হচ্ছে সম্র(টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন । 

আজ এই বিংশ শতাঁবীতেও আমেরিকার 

বালটিমোর নামে একটি স্থানের স্কুলের ছেলেমেয়েরা 

দলবেধে জ্যান্ত জোনাকী কুড়িয়ে আনে । ১৯৪৮ 

সাল থেকেই এই অভিযান চলছে । তবে তা কোন 

সাম্রীজ্জীর মনৌরঞ্জন বা সম্রাটের তুষ্টিবিধানের জন্যে 

নয়। ছেলেমেয়ের এসব জ্যান্ত জোনাকী ম্যাক- 

কলম-প্রযাট ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং জন্স্ 

হপ.কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 

ডাঃ উইলিঘ়াম ডি ম্যাকেলরয়ের জন্যে কুড়িয়ে 

আনে। তারা ডাঃ ম্যাকেলরয়ের কাছে সেগুলিকে 

বিক্রী করে। যে সব পোকামাকড় সচরাচর দেখতে 

পাওয়া যায় না, জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গব্ষেণ। 

প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়ে গব্ষণ হয়। গত দশ 

বছরের মধ্যে তিনি লক্ষ লক্ষ জোনাকী ক্র 

করেছেন । 

একমাত্র গত বছরেই এই ছেলেমেয়েরা তাকে 

চাঁর লক্ষেরও বেশী জোনাকী সরবরাহ করেছে। এই 

বছরে তার আরও অনেক বেশী প্রয়োজন। আপনি 

হয়তো ভাবছেন, জোনাকী সওন1 করে যদি ছু-পয়সা 

পাঁওয়। যায় তবে আমিই বা কেন এই কাজে লেগে 

যাই না। খবরদার, এমন কাজে কখনও হাত 

দিতে যাবেন না, কারণ তার প্রয়োজন, তাজ 

জ্যাস্ত জোনাকীর। 

জোনাকীর পিছনের ছোট্ট জাক্গাটুকু কেন বা 

জলে, কিভাবে জলে-এই প্রশ্ন অনেকের মত 

বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল । ডাঃ ম]াকেলরয় 

বেশ কয়েক বছর ধরেই জোনাকীর আলো নিয়ে 

গবেষণ। করছেন। 
প্রথমেই তিনি এ লক্ষ লক্ষ জোনাকীর দেহের 

এ জল্জলে অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করে শুকিয়ে নেন এবং 

মস্ত একটি হামানদ্িস্তায় বেশ করে গুড়া করেন। 

তারপর অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণা চলে। এর ফলেই 

জাঁন। গেছে, জোনাকীর দেহে রয়েছে লুসিফেরিন 

ও লুপিফেরাদ নামে ছুটি রাসায়নিক. পদার্থ। 
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প্রথমতঃ এ ছুটিকে বিশুদ্ধ আকারে পৃথক করা হলো। 

তারপর দেখা গেল, এ ছুটিকে একত্র করা মানত 

আলে জলে ওঠে। 

ডাঃ ম্যাকেলরয় এতে এই ছুটি ছাড়া আরও 

কোন রাপায়নিক দ্রব্য আছে কিনা, তা পনীক্ষা 

করে দেখবার জন্যে আরও গব্ষণা চালিয়ে ষেতে 

লাগলেন । ফলে আডিনোদিন ট্র।ইফলফেট বা 

এ-টি পি নামে আর একটি রাপায়নিক পদার্থ এবং 

অক্সিজেন ও ম্যাগনেপিয়ামও যে এতে রয়েছে 

তাও আবিষ্কত হলো। তারপর এদের নানা 

পরিমাণে ও নানাভাবে মিশুত করে দেখা গেছে 

যে, এটি-পি'ই এই আলোক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । 

জোন।কীর আলে! একবার জলে আবার নেবে। 

এই জল! আর নেবার পিছনে রয়েছে জোঁনাকীর 

স্নায়ুমণ্ডলী। ন্বাযুমণ্ডলীতে বেগ সঞ্চারিত হলেই 

এ সব রাসায়নিক দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের হয় ও 

পৃথক হয়ে পড়ে এবং তাতেই আলে! জলে। 

দ্বিতীয় বারের বেগে এ সব দ্রব্য আবার একত্রিত 

হয়ে যায়; ফলে সেই আলোকও নিবে যায়। 

অঞ্চয়ন ৫৪৩ 

বিজ্ঞানীদের কাছে কেবল জ্ঞান্লাভের এই 

আনন্দটুকুই যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানকে তারা মানুষের 

জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। ডাঃ ম্যাকেলরয় 

এরই সন্ধানে বেরিয়েছেন। জোনাকী নিয়ে তার 

নিরন্তর গব্ষ্ণোর ফলে তিনি আমাদের দেহে 

সঞ্চিত শক্তি আমাদের ইচ্ছামাত্র কি করে পাই, 

দে সম্পর্কেও খানিকট] সন্ধান করতে পেরেছেন । 

তিনি জানতে পেরেছেন যে, মানুষ অথবা পশুর 

দৈহিক ক্রিয়া যে শক্তিতে চালিত হয়, জোনাকীর 

আলোর পিছনেও সেই শক্তিই রয়েছে। 

এ-ি-পি জোনাকীর আলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 

কিন্তু এই এ-টি-পি"র রাসায়নিক শক্তি মানবদেহে 

অন্য শক্তিতে কিভাবে বূপান্তপিত হয় এবং কি 

প্রক্রিয়ায় মানবদেহে এই শক্তি প্রকাশ পায়--সেই 

কথাই বিজ্ঞানীর! জানতে চাইছেন। 

এই প্রশ্নের উত্তর দানের ষে চেষ্টা হচ্ছে, তাতে 

বালটিমোরের বাঁলক-বালিকাঁদেরও একটি অংশ 

আছে-_তারা এখনও জোনাকী কুড়িয়ে আনছে। 

সম্তায় ইট তৈরীর সরল যন্ত্র 

বিশ্বের উন্নতিশীল দেশসমূহের পল্লী অঞ্চল- 
গুলিতে মনোরম বাসগৃহ, স্কুল ভবন ও অন্যান্য 

জনসেবা বা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য 

গয়ৌজনীয় গৃহের যে নিদারুণ অভাব দেখ। দিয়েছে, 

তা পূরণের জন্যে সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে 

আগ্রহের আদৌ অভাব নেই। কিন্তু গৃহ নির্মাণের 
প্রধান উপকরণ ইট প্রভৃতি তৈরীর ব্যাপারে যে 

বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, তা তাদের নেই। 

তাই সারা বিশ্বব্যাপী একটা স্থসংবদ্ধ চেষ্টা 
চলছে, যাতে এমন একটা কোন সরল যন্ত্র তাদের 

হানতে তুলে দেওয়া যায়, যা দিয়ে তারা নিজেরাই ইট 
প্রভৃতি গৃহ নির্মাপোপকরণ সহজেই তৈরী করতে 
পাবে। 

তি 

সম্প্রতি ভাঙ্সিনিয়ার রাজধানী রিচমণ্ডের একটি 

ইপ্ধিনীয়ারিং কারখানায় এইরূপ একটি ক্ষুদ্র 
হস্তচালিত যন্ত্র নিমিত হচ্ছে । এই যন্ত্রটির নাম 

সিনভা-র্যাম ব্রক প্রেস। দু-জন লোক একযোগে 

কাজ করলে এই যস্ত্রের সাহায্যে তিনটি কামরা- 

বিশিষ্ট একটি বাড়ী তৈরীর জন্তে প্রয়োজনীয় ইট ও 

টালি পাচ থেকে আট দিনের মধ্যেই তৈরী করতে 

পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইট ও টালি তৈরীর 

কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ হলে! মাটি, জল আর 

অল্প পরিমাণ চুন অথবা সিমেন্ট । স্থানীয় অবস্থা- 

ভেদে চুন বা লিমেপ্টের পরিমাণ কম বা বেশী হবে। 
এটি কোন বৃহদাকার যন্ত্র নয়--একটি ক্ষুদ্র হস্ত- 

চালিত যন্ত্র মাত্র। স্বল্প সংস্থান ও স্বল্প আম্মবিশিই 
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পরিবারের লোকের। নিজেরাই এই যন্ত্রের সাহায্যে 

তাদের বাসগৃহের মেঝে ও দেয়ালের জন্যে প্রয়ো- 

জনীয় ইট, টাপি প্রভৃতি তৈরী করে নিতে পারে। 

ইতিমধ্যেই বহু দেশে এর উপযোগিতা প্রমাণিত 

হয়েছে। স্কুল ভবন এবং জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কাছে 

প্রয়োজ নীয় বাড়ীগুলি নির্মাণের জন্যে পল্লী সমবায়- 

গুলিও এই যন্্টি ব্যবস্থার করতে পারে। 

দিংহল ও পানামার স্ত্রীলোকেরা শিজেরাই 

তাঁদের ঘর-বাঁড়ী নির্মাণ করছে, আর তাদের 

সংসারের পুরুষেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে অথবা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, *ম মংখ্য। 

পত্রিকাটিতে আরও বল] হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন 

দেশে সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 
গৃহনির্ম(ণের পরিকল্পনায় যাতে এই যন্ত্রটির সাহায্য 
নেওয়া যায়, সেই জন্যে মাকিন সমবায় সাহায্য 

প্রতিষ্টান (047২7) যন্্বটি চালিয়ে হাতেকলমে 

পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন। লায়ন্স্ ইনণ্টীরন্তাশন্তাল 

ক্লাব ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানাদির অর্থানুকূল্যে ও 
আমেরিকানদের ব্যক্তিগত দানের সাহায্যে মাকিন 

সমবায় সাহায্য প্রতিষ্ঠান কয়েক শত পিনভা-রাাম 

প্রেস যন্ত্র এই মব দেশে বিতরণ করেছেন। 

মিনভা-র্যাম ব্লক যন্ত্রের সাহাফ্যে গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। 

অর্থকরী কোন কাজে নিধুক্ত থাকে মেক্সিকোর 

অন্তর্গত হোচিমিলকোর স্তান গ্রেগরিও পলী যুব 

ংঘের কিশোর সদস্তেরা একটি দিনভা-র্যাম 

প্রেসের সাহায্যে তাঁদের ক্লাব-গৃহটি নির্মাণ করেছে। 

ওয়াশিংটন ডি-পি-তে অবস্থিত আন্তর্জাতিক 

অর্থনীতিক সমৃদ্ধি কমিটি কতৃকি প্রকাশিত ইকো 

নমিক ওয়ান্ড নামক মাসিক পত্রিকায় বলা 

হয়েছে যে, এই যন্ত্রটি সম্পর্কে বিশ্বের সর্বত্র যথেষ্ট 

আগ্রহ দেখা দিয়েছে। 

আন্তর্জাতিক সহযোৌগিত। সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় 

গৃহ-নির্মাণ ও গৃহ-নির্সীণের কাজে অর্থদানকানী 

সংস্থার আস্তর্জাতিক বিভাগ, এই ছুটি সরকারী সংস্থা 

এবং জাতীয় খুচর কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী সমিতি বিদেশে 

পিনভা-র্যাম প্রেস বিক্রয় ও ব্যবহারের কাঁজে 

পরামর্শ দিচ্ছেন ও সহায়তা করছেন। 

সার! বিশ্বে গিনভা-র্যাম প্রেস ব্টন ও এই 
যন্ত্রের ব্যবসায় সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের দায়ি 
গ্রহণ করেছে নিউইয়র্কের আই-বি-ই-সি ( ইণ্টার- 



সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) 

ম্যাশন্তাল বেলিক ইকোনমি কর্পোরেশন ) হাঁউসিং 
কর্পোরেশন । এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্তাশন্াল 

বেসিক ইকোনমি কর্পোশেনের একটি সহায়ক সংস্থা । 
রকফেলার ভ্রাতৃবুন্দ উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থ- 

নীতিক সমুদ্ধর উদ্দেশ্টে ১৯৪৭ সালে এই শেষোক্ত 

প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী এই 
ব্যবসায় চালাবার জন্তে রয়্যালটি স্বরূপ অর্থ দেওয়া 

হবে প্যানআমেরিকাঁন ইউনিয়নকে । এটি দক্ষিণ 

আমেরিকা রা সংস্থার সাধারণ দপ্তর । 

 রিচমণ্ড ইঞ্জিশীয়ারিং কোম্পাণীর সঙ্গে প্রথম 
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বড় আরুতির বিস্কুট কাটবার যন্ত্রের মত। যস্ত্রটর 

ওজন ১৪০ পাউণ্ড। যন্ত্রটিতে ধাতু-নিমিত একটি 
হাচ আছে। সাধারণ মাটি এবং এর শতকরা 

৮ ভাগ বা তার চেয়েও কম পরিমাণ সিমেণ্ট বা 

চুন একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প ভিজা অবস্থায় বেল্চ। 
দিয়ে এ মিশ্রণটি ছাচের মধ্যে ঢেলে দিতে হয়| 

এ কাঁজে ব্যবহৃত মাটিতে বালি ও মাটির অংশের 
আম্গুপাতিক হার ৬০-৪০ থেকে ৭৫-২৫-এর মধ্যে 
হলে ভাঁল হয়। যন্-সংলগ্ন একট লিভার বা দণ্ড 

হাত দিয়ে নামিয়ে আনলেই একটি পিষ্টন বা 

সিনভা-র্যাম ইটের নিমিত একটি গৃহ । 

যে চুক্তি হয়েছে তদনুসারে মানে গ্রাঁয় ৩০০টি যন্থ 

নিমিত হচ্ছে। এই ইঞ্রিনীয়ারিং কোম্পানীটি 
ভা।জনিয়ার রাজধানী রিচমণ্ডে অবস্থিত। 
আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার জন্তে প্রতিষ্ঠিত মাক্কিন 
ব্যবসায়ী পরিষদের যে সহযোগী সংস্থাটি মেক্সিকোয় 
রয়েছে, তাকেও লাইসেন্স মগ্রুর করা রয়েছে। 
এই সংস্থাটি শীত্রই মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর 
জন্যে এই যন্ত্রটি নির্মাণ করতে আরম্ভ করবে। এর 
সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আই-বি-ই-সি হাউসিং 
কর্পোরেশন বিশ্বের সমস্ত দেশে লাইসেন্স প্রদানের 
পরকল্পন1 করছেন। 

লিনভা-র্যাম ব্লক প্রেস যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা 

চাঁপদগ্ডের সাহায্যে এ মিশ্রণটির উপর চাপ দেওয়া 

হয়। ৭০ পাউও শক্তি দিয়ে লিভারটিকে নামালেই 

এ মিশ্রণটির উপর ৪০,০*০ পাউও ওজনের চাপ 

ষ্টি হয়। যন্ত্রটর খুচরা মুল্য বর্তমানে ১৫০ ভলার। 
সিনভা-র্যাম যন্ত্রে যে ইট প্রভৃতি নিমিত হয়, 

তা প্রচলিত সিমেন্ট ব্লক অপেক্ষা অধিক শক্ত বলে 
মাকিন সরকারের ন্াশন্তাল বরো! অব ষ্ট্যানার্ডস- 
এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মেঝে ঠতরীর 
শক্ত টালিও এই যন্ত্রে প্রস্তুত হয় এবং ছাদের টালি 
নির্মাণের পরীক্ষাও চলছে। 

ব্যবহারকারী স্বয়ং যদি তৈরী করে তাহলে 
পিনভা-র্যাম যন্ত্রে প্রস্তুত প্রত্যেকটি ইটের দাম 



৫৪৬ 

পড়ে মাত্র এক সেপ্ট বা "*৬ ডলার। বাড়ী 
নির্মাণের জন্যে সাধারণতঃ যে ইট প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হয় তার যে দাম, দিনভ।-র্যাম দ্বারা প্রস্কত ইটের 
দাম তার বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দৃষ্টান্ত 
ত্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি পসিনভা-র্যাম ছ!রা প্রস্তত 
ইটের সাহায্যে ভেনেজুয়েলায় একটি তিন কামরার 
বাঁড়ী নিমিত হয়েছে । ঘরের ভিতরের পার্টিশন 
দেয়াল সমেত এই বাড়'টি নির্মাণ করতে যত ইট 
প্রয়োজন হয়েছে, তার মোট দাম লেগেছে মাত্র ৩০ 

ডলার । বাজারে যে ইট বিক্রর হয় তা ব্যগহার 
করলে এই বাড়ীটির জন্যে ৩০০ ডলারের ইট প্রফোজন 
হয়। 

মেক্সিকোর একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীরা 
তাদের যৎসাঁমান্ত আয় থেকে প্রতি সপ্তাহে কিছু 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

কিছু করে পয়স। (১৫ নয়া পয়সার সমান ) জমাতে 
থাকে। এই ভাবে মাত্র চার মাসে তারা যে অর্থ 
সঞ্চয় করে তা দিয়েই তারা একটি সমাজ কল্যাণ 
গৃহ ও একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। 

যন্ত্রট চালাতে সাধারণতঃ ছু-জন লোকের 
প্রয়োজন হয়। একন্রন লিভারটি চালায়, অপর 
জন মাটির মিশিত তাল যন্ত্রের মধ্যে ভরে দেয় 
এবং ইট তৈপী হলে যন্ত্র থেকে তুলে শিয়ে তা 
একধারে সাজিয়ে রাখে । ছু-জন লোক এই যন্ত্রের 
সাহ[য্যে একদিনে ৩০০ থেকে ৬০০টি ইট তরী 
করতে পারে। এই ইট পোড়াঁবার প্রয়োঙ্জন 
হয়না । রোদ বাবৃষ্টি যাতে না লাগে, সেই ভাবে 
১৫ দিন রেখে শুণকয়ে নেবার পর এই ইট 
ব্যবহারোপ্যোগী হয়। 

১৮ মাস ধরিয়। ভধ টাটক। রাখিবার ব্যবস্থা 
দীর্ঘ সময় দু টাটকা রাখিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে 

এলান মারে লিখিয়াছেন_ আপনার পাড়ার 
দোকানদার যদি আপনাকে এক বোতল টাটকা 
দুধ দিয়া বলে যে, এই ছুধ বৃটেন হইতে আমদানী 
করা হইয়াছে তাহা হইলে আপনি শিশ্চয় অবাক 
হইবেন। আপনি হয়তো ভাবিবেন, অসস্ভব। 
আমিও হয়তো সেই কথাই ভাঁবিতাম, কিন্ত আজ 
সত্যপত্যই টাট্ুক| ছুধ দূরাঞ্চলে সরবরাহ করিবার 
চেষ্ট। চলিয়াছে এবং তাহা অদূর ভবিস্ততেই সম্ভব 
হইবে বলিয়া আশা কর। যায়। 

জমাট ছুধ যাহা তরল হইবার পর সম্পূর্ণভাবে 
জীবাণুমুক্ত টাটকা ছুধেরই রূপ গ্রহণ করে, তাহা 
আজ মধ্যপ্রাচ্যে সরবরাহ করা হইতেছে । এই 
তুধ টিনজাত জীবাণুমুক্ত ছুধের মতই স্থুলভ হইবে। 

এক নৃতন পদ্ধতির সাহাধ্যে দুধকে এই ভাবে 
জমাইবার চেষ্টা হইতেছে । এই পদ্ধতি খিনি 
উদ্ভাবন করেন, তিনি হইলেন বার্কশায়ারের অন্থর্গত 
রেডিং-এর স্তাশনাল ইনট্িটিউট ফর রিসার্চ ইন 
ডেয়ারিং-এর ডাঃ ডবলিউ জি. উইয়ারমাউথ | 
্বাভাবিক ভাবে পাস্তরাইজ করিবার পর টাটকা 
দুধ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া বিশেষ প্রক্রিয়াধীনে 
(01008501710 ৮1018610919) রাখা হয়। ইহার 

পর দুধ বোতলজাত করা হয় এবং বোতলের 

মুখ যথারীতি আট্কাইয়া প্রায় এক ঘণ্ট। ধরিয়া 
এই দুধকে জমাইবার চেষ্টা কর! হয়। 

দুধ জমাইবার এই পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ 

সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাহার 
ফলে জমাট ছুধ ১৮ মাস পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত তরল 
দুধের সমস্ত গুণ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। 
যেকোন জলবাযুতে ইহা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্থা 
সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে, অবশ্য ইহাকে সকল 
সময় ১০০ বা তারও কম ফারেনহাইটে রাখিতে 
হইবে। 

বাজারে অবশ্ঠ জমাট ছুধ ইতিমধ্যে দ্রেখা 
দিয়াছে, কিন্তু ইহা অন্ুগুণ সম্পন্ন (00250860150), 

অর্থাৎ ইহা তরল হইয়া! গেলে ইহার হল্দে রডের 
স্নেহ পদার্থ স্বতন্ত্র হইফা যায় এবং তাহ চা কিংবা 
কফির কাপে ভাসিতে থাকে । কিন্ত নূতন পদ্ধতিতে 
দুধ তাহার স্বাভাবিক তরল অবস্থায় ফিরিয়া 
আমিতে পারে। 

টাটকা তরল দুধ যে পর্যন্ত অবিকৃত থাকে, 
তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় এই দুধ অবিকৃত থাঁকিবে। 
ইহাঁর গুণের এবং স্বাদের কোন পরিবর্তন হইবে 
না। ঢাঁলিবার পর পাত্রের কোথাও দুধের ননী 
আলাদা হইয়া লাগিয়! থাকে না। 

এই ভাবে দুধ জমাইবাঁর চেষ্টা বছ দেশে 
হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বুটেনেই প্রথম এই চেষ্টা 
ফলবতী হয়। নমুনা! হিসাবে সাত শত বোতল 
ছুধ মধ্য প্রাচ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই 
অঞ্চলের সরকারী মেডিক্যাল অফিনারগণ বলিয়া- 
ছেন যে, টাটকা দুধের সহিত এই বোতলজাত 
জমাট দুধের কোনই পার্থক্য নাই। 
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আরশোলা 

আমাদের অতি পরিচিত কীট পতঙ্গের মধ্যে আরশোল] বা তেলাপোকা অন্যতম । 

এমন বাড়ী খুব কমই আছে, যেখানে আরশোলার উপদ্রব নেই। বাঁড়ীঘরের আর্বজনা- 
পূর্ণ স্থানে, বিশেষতঃ রান্নীঘরে এদের অবাধ আধিপত্য । 

বনু যুগ পুর্ব থেকেই এরা পৃথিবীতে বিচরণ করছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, 
২০১০০১০০১০০ কোটি বছর পূর্বে, অর্থাৎ কার্ধনিফেরাস যুগেও পৃথিবীতে এদের অস্তিত্ব 

ছিল। পুথিবীর বিভিন্ন স্থানে অঙ্গারীভূত বিভিন্ন জাতের প্রায় ৫০০ আরশোলার 
'জীবাশ্ব পাওয়া গেছে। পৃথিবীর আদি কীট-পতঙ্গদের মধ্যে এদের স্থান উল্লেখযোগ্য 

এবং ডানাবিশিষ্ট কীট-পতঙ্গদের মধ্যে এরাই হচ্ছে প্রাচীনতম । কার্বনিফেরাঁন যুগে 
পৃথিবীতে এদের এতই আধিপত্য ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই স'্যাৎসেতে 

যুগকে আরশোলার যুগ বলে অভিহিত কর! হয়। নান! প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বেও 
যুগ যুগ ধরে এরা বংশধার। অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। 

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরশোল। দেখা যাঁয়। তবে গ্রীক্মপ্রধান 
দেশলমূহেই এদের সংখ্য। সব্াধিক এবং বিভিন্ন দেশে ২৫০০ বিভিন্ন জাতের আরশোলার 
সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের গায়ের রংও বিচিত্র। অনেকের গাঁয়ে উজ্জল সবুজ, কমলা, 
হল্দে ও লাল দাগ এবং ডোরা দেখা যায়। এসব আরশোলা দেখলে সহজে 
বোঝাই যাবে না যে, এরা আমাদের অতি পরিচিত আরশোলারই নিকটতম জ্ঞাতি। 

আরশোলা সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেকের মধ্যে অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত 
আছে। ফ্রান্স ও রাশিয়ায় অনেক বাড়ীতে আরশোলার অবস্থিতি সৌভাগ্যের লক্ষণ 

বলে বিবেচিত হয়। বাড়ী আরশোলা-শৃণ্ত হলে অমঙ্গল দেখা দেবে বলে তাদের বিশ্বাস। 

জার্মেনীতে এদের বল] হয় “রান্নাঘরের উকুন? । ফ্লোরিডায় এদের এক জাতের ছারপোকা 

বলে অভিহিত করা হয়। সেখানকার অনেকের বিশ্বাস যে, কারো বাড়ী আরশোলার 

দ্বারা উপদ্রত-_-এ কথা বললে অমঙ্গল দূর হয়েযায়। অবশ্ঠ এই সব অদ্ভুত বিশ্বাসের 

মূলে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এ-রকমের কোন অদ্ভুত 
ধারণার কথা শোনা যায় না। 

এর! সাধারণতঃ বাঁড়ীঘরের আবর্জনার মধ্যে, দরজা-জানলার ফাটলে অথবা গর্তের 
মধ্যে বাস করে। এদের প্রধান খাগ্ভ হলো উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য জেব পদার্থ। এরা একক 

বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। এক জাতের আরশোলাকে ভীমরুলের বাসার তলায় 
পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে বাস করতে দেখা যায়। আর এক জাতের আরশোলা 
আবার সৈনিক পিঁপড়ের পিঠে চড়ে বেড়ায়। সৈনিক পিঁপড়ের দেহ থেকে একপ্রকার 
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রস নিঃস্যত হয়-_এরা এ রস চেটে খায়। নদী ব! পুকুরের পাড়ে এক জাতের আরশোলা 
দেখা যায়, ভয় পেলে তারা ব্যাঙের মত লাফিয়ে লতাপাতার নীচে আত্মগোপন করে। 

কয়েক জাতের আরশোলার দেহাকৃতি এতই বড় যে, সেগুলিকে এক একটা ইছুরের মত 

মনে হয়। 
শক্র যখন তাড়া করে তখন এর! খুব দ্রুত পালাবার চেষ্টা করে। পালাবার 

সময় পেটের প্রাস্তভাগ কিছুটা কুঁচকে উচু করে রাখে । দেখলে মনে হয়, যেন 
হুলপ ফোটাবার ভঙ্গীতে আছে। এর ফলে শক্র অনেক সময় এদের পশ্চাৎ অণুসরণে বিরত 
হয়। এদের দেহের বাইরে একটা নমনীয়, মন্যথণ ও উজ্জল প্রাষ্টিকের মত আবরণ 
থাকে । আবার কারে! কারো দেহে ঘন ছোট লোমবিশি্ট পশমের মত একটা 
আবরণ আছে । 

যেসব আরশোলা আমাদের অতি পরিচিত তারা সাধারণতঃ গরম, আর্রতা ও 

নোংরা পরিবেশে দ্রুত বংশবিস্তার করে। গ্রীম্মকালই এদের বংশবৃদ্ধির অনুকুল সময়। 
শীতকালে এরা সুখনিদ্রায় সময় কাটায়। সে সময় এর। বাড়ীঘর, মুদীখানা, হোটেল 

প্রভৃতি স্থানে লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন করে থাকে । 

অসম্ভব রকম এরা আমাদের ক্ষতি করে থাকে । অনেক সময় এদের সংখ্যা! বেড়ে 

যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে এই সম্বন্ধে একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। 
একটা বাড়ীর চারটি ঘরকে একেবারে ধুমাকীর্ণ করবার ফলে প্রায় ১২৫,০০০ আরশোল। 
বেরিয়ে আসে । যদি কোন জায়গায় আরশোলার অত্যধিক প্রাছুর্ভাব হয়-_তখন সেখানে 

বাসস্থান ও খাগছ্ের অভাব দেখা দেয় এবং এরা দলে দলে নতুন বাসস্থান ও খাছ্ের 

সন্ধানে অভিযান করে। 

আরশোলা মাঁরবার জন্যে নানারকম ফাঁদ পাঁত। হয়। ফাঁদের মধ্যে এদের আকৃষ্ট 

করবার জন্যে খাছ, বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য রাখা হয়। বোতলের মধ্যে খাবারের সন্ধান পেলে 

এরা বোতলের মস্থণ গ। বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। স্ত্রী-আরশোলা যখন ডিম 

নিয়ে চলাফেরা করে, তখন তাঁরা কাঁচের গা বেয়ে আড়াআড়ি বা খাড়াভাবে ওঠা-নাঁম! 
করতে পারে । কিন্তু শরীর থেকে ডিম বিচ্ছিন্ন হলে তখন আর কাচের গা বেয়ে ওঠা- 

নামা করতে পারে না। 

এর রাম্নাকরা খাছ পছন্দ করলেও কয়েক জাতের আরশোল আবার বই, চামড়া, 

কাপড় ইত্যাদি উদরসাৎ করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের ডাঁকঘরসমূহে ট্রাম্প রাখবার 
আলমারীতে যাতে এরা ঢুকতে না পারে তার নিখুত ব্যবস্থা আছে। কেন না, এরা 

্্যাম্পের পিছনের আঠা খেয়ে ফেলে । মানুষও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। 
জাহাজের নাবিকেরা শোবার সময় হাতে দস্তানা ও পায়ে মৌজা পরে- যাতে এর! তাদের 

হাত-পায়ের নখ খুঁটে খেতে না পারে । 
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এদের দেহ থেকে একট! বিশ্রী ছর্গন্ধ নির্গত হয়। এই গন্ধ এদের আত্মরক্ষার 

পক্ষে সহায়ক। উত্তেজিত বাঁ আতঙ্কিত হলে এরা দেহ থেকে এই ছর্গন্ধ বের করে। 

একজাতীয় পরজীবী বোল্ত। এদের খুবই ক্ষতি করে। তার এদের ডিমের খোলে ডিম 

পাড়ে। আুরিনাম টোড নামক একজাতীয় ব্যাং এদের মারাত্মক শত্র। আরশোলা 

তাঁদের খুব উপাদেয় খাছ । কেনো, বিছ। প্রভৃতি আরশোলার ডিম পেলেই খেয়ে ফেলে । 

আঁরশোলারাও তাঁদের রেহাই দেয় না। তারা আবার এই সব প্রাণীদের বাগে পেলেই 

উদ্রসাৎ করে । এরা ছারপোকাঁর মারাত্মক শক্র। পৃথিবীর কয়েকটি দেশের লোকদের 

নিকট আরশোলা অতি উপাদেয় খাগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরে কোন কোন দ্বীপের 

অধিবাসীর1 পরম তৃপ্তি সহকারে আরশোল। ভক্ষণ করে থাকে । 

'এরা যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড, কুষ্ঠ ও আন্ত্রক রোগের জীবাণুর বাহক। হাস- 

মুরগী প্রভৃতি প্রাণীদের যে সব কীট-পতঙ্গ আক্রমণ করে তাদের অন্ধ করে দেয়__তার! 
আরশোলাঁর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেই পুষ্টিলাভ করে বলে জাঁনা গেছে। 

এদের দেহাকৃতি চওড়া এবং চ্যাপ্টা এবং মাথা ও চোয়াল নীচের দিকে থাকে। 
মনে হয় যেন_ কে।ন কিছু খাওয়ার ভঙ্গীতে অবস্থান করছে। 

ডিম পাঁড়বার সময় পুরুষ আরশোলা স্ত্রীআরশোলার সম্মুখে সগর্বে জাকজমকের 
সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে থাকে । এ সময়ে পুরুষেরা তাদের ডানা উচু করে 

পেটটাকে স্ফীত করে রাখে। প্রথম দিকে স্ত্রীরা নিলিপ্ত ভাব দেখায়; অর্থাৎ পুরুষের দিকে 
আকৃষ্ট হয় না বরং তাকে বাধা দেয়। তারপর জ্ত্রী-আরশোলার এই নিলিপ্ত ভাব 
কেটে যায় এবং তাঁদের মধ্যে মিলন ঘটে । এই সময় স্ত্রীরা দৌড়াদৌড়ি করে, তবে খুব 
বেশী জোরে নয়। 

ডিম পাড়বাঁর সময় স্ত্রী-আরশোল। অর্ধ নির্গত ডিমেরথলিকে তার শরীরের সঙ্গে নিয়ে 

চলাফেরা করে। তাদের শরীরের প্রাস্তভাগে সংলগ্ন একটা চামড়ার মত শক্ত খোলের 

মধ্যে ডিমগুলি থাকে | ডিম থেকে বাচ্চা বেরোবার পর তাঁরা জীবিকার সন্ধানে বেরোয় । 

আরশোলার ডিমের খোলার উপর একপ্রকার আঠালো পদার্থ থাকে । এ আঠালো 

পদার্থের সাহাষ্যে ডিম না ফোটা পর্যন্ত কোন কিছুর গায়ে লেগে থাকে । এদের বংশ- 

বৃদ্ধিও ব্যাপক হারে হয়। কোন কোন জাতের একটি স্ত্র-আরশোলা এক বছরে প্রায় 
৪০০,০০০ বংশধর উৎপাদন করতে পারে। 

এর সাধারণতঃ অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করে। এদের গোষ্ঠীগত বৈজ্ঞানিক নাম 
হচ্ছে [12661099 । ল্যাটিন ভাষায় 31969-র অর্থ হচ্ছে--যে পতঙ্গ আলো পরিহার করে। 

এর! যখন স্ৃর্ধালোকে আত্ম প্রকাশ করে_-তখন এদের নরম শরীরের আর্দ্রতা তাড়াতাড়ি 

কমেযায়। এজন্যে এরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় বেরোয় না। অন্ধকারে এদের 

ধরাও খুব কঠিন, এর! হাঁটেও খুব দ্রুতগতিতে 
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আরশোল। বিনাশ করবার জন্তে বিভিন্ন কীটপ্ব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এদের 
আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। অনেক কাটঘ্ব ওষুধের, যেমন--ডি. ভি. টি. 

ক্লর্ডেন, লিন্ডেন প্রভৃতির বিষ-ক্রিয়াকে এরা প্রতিরোধ করতে পারে__এট। পরীক্ষার 
কলে দেখা গেছে। সে জন্যে এসব কীটব্ৰ ওষুধ এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আশানুরূপ 

সুফল পাওয়া যায় না। অবশ্য বিজ্ঞানীর| বর্তমানে আরও শঞ্জিশালী কীটত্ব ওষুধ 
আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা আরশে।লার বংশ সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে । 

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

টাদের দেশে রকেট-অভিযান 

পৃথিবীর আবহমগ্ুলের বাইরে উড়ন্ত কল প্রেরণের প্রশ্ন রাশিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 

কে, ই. ৎসিওখকোভংস্ক পঞ্চাশ বছর পুর্বে গাঁণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন। 
কার্ধতঃ এরূপ উড্ডয়ন সম্ভব হলো আত্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক রকেট তৈরী হবার পর। 
এই সব রকেট পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগচলিকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যবহৃত 

হয়েছে। রকেটগ্চলি যথাসস্তব উন্নত ধরণের এবং ভিতরকার ইঞ্জিনসমূহ অসাধ।রণ 
শক্তির অধিকারী । সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাকারীগণ লঘু ও শক্তিশালী 

ইঞ্জিন এবং সংবাদ প্রেরণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি নির্মীণ করেছেন। এখন'সত্য সত্যই চাদে 
পৌছানে। সম্ভব । 

চাদে যাত্রা করবার পুর্বে রকেটের গতিপথের (68160915) নিভূল হিসাব 

প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ফে, চাদ স্থির লক্ষ্যবস্ত নয়, অবিরাম 

গতিতে চলমান এবং এর অবস্থান অনুসারে রকেট-যাত্রীর সময় নির্ধারিত হয়। 

কিছুকাল আগে বিজ্ঞীনীরা পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের অভিকর্ষের প্রভাব, গন্তব্য স্থলে 

পৌছুতে কতক্ষণ লাগবে-__এ সব বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন । 
রকেটের গতিপথের সঠিক হিসাব ছাড়াও চন্দ্রগামী রকেটের গতি নির্ণয় করা 

প্রয়োজন, যে গতি রকেটটিকে পৃথিবীর মাধ্যাকণ এড়িয়ে মহাশুন্যের পথে প্রবেশ করাতে 

সক্ষম হবে। এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটারের কিছু বেশী হওয়। দরকার। 

প্রতি সেকেণ্ডে ১১১ কিলোমিটার গতিতে টাদে যেতে প্রায় পাঁচ দিন সময় লাঁগবে। 

রকেট সেকেণ্ডে ১১" কিলোমিটার গতিতে উন্নীত হলে চাদে পৌছুতে ৫১ ঘন্টা 
সময় যাবে। 

প্রথমে রকেটটি টাদের চারদিকে ঘুরবে এবং বিভিন্ন পরিমাপ ও ফটোগ্রাফ 

নেওয়া হবে। ন্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা টাদের আবহমণল, তার উপরিতলের গঠন, 
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উষ্ণতা এবং চৌন্বক-ক্ষেত্র প্রভৃতির সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। পৃথিবী থেকে 
আমরা কেবল চাদের একটা গোলার্ধই দেখতে পাই। এখন কথা হচ্ছে, অপর 
গোলার্ধ সম্বন্ধে অবগত হওয়া, যাঁকে আমরা কখনও দেখতে পাই না। 

টাদের চারদিকে পরিভ্রমণ করবার পর মহাশুন্চারী যানটি পৃথিবীর আকর্ষণের 
জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসবে । পরবতাঁ বারের উড্ডয়নের উদ্দেশ্য হলো চাদে নামা । এই 
রকেটটা হবে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত এবং সেটাকে কোন মানুষ চালিয়ে নিয়ে যাবে না। চাদ 

সম্বন্ধে সব বৃত্তান্ত পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হলেই তবে মানুষ চাদের পথে যাত্রা করবে। 

পৃথিবী থেকে মানুষ প্রথম চাদে গিয়ে একেবারে ভিন্ন রকম অবস্থায় পড়বে । 

সেখানে তার ওজন, পৃথিবীতে যা ওজন ছিল তার প্রায় ৯ হয়ে যাবে। টাদের অতি 

সামান্য মাধ্যাকর্ণ শক্তি সে অনুভব করতে পারবে । জল ও বায়ু-শুন্য চন্দ্র সৌররশ্যি 
থেকে স্থরক্ষিত নয়। দিনের বেলায় চাদের উপরিভাগ ১৫০০ সে. পর্যস্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে 

এবং রাত্রিতে এই উষ্ণতা প্রায় ১৭০৭ সে.-এ নেমে যায়। চাদের যাত্রীদের স্বতন্ত্র ধরণের 

পোঁষাক পরতে হবে। এই পোষাক ন্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাভাবিক চাপ, আর্রত1 ও উষ্ণতা 

নিয়ন্ত্রণ করবে। 

টাদে রকেট-যাত্রার সময় নিধ্ণারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস 
করেন যে, চাদে যাত্রার সবচেয়ে অনুকুল সময় হচ্ছে_য্খন চাদ, পৃথিবী ও সূর্যের 
মাঝখানে থাকবে। চন্দ্রগামী মহাশুন্য-্যানের গতি মৌর-অভিকধ দ্বার! প্রভাবাদ্বিত 

হবে। এই সৌর-অভিকধ চন্দ্রীভিমুখী রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক হবে। 
টাদের তথ্যানুসন্ধান মানুষের বিশ্বত্রক্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে। 

প্রথমতঃ জানতে হবে, ঠাঁদে জীবের অস্তিত্ব আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর সৌরজগৎ 

সম্পঞ্কিত অনেক সমস্ত সমাধানের পথ প্রশস্ত করবে। 
এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে 

কৌতৃহলান্িত। কারণ গ্রহটি পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত এবং এর ভৌত অবস্থাদি 
পৃথিবীর মত; তাছাড়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সম্পর্কের চেয়ে মঙ্গল ও পৃথিবীর 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | 

মহাশন্ত-যান যদি সেকে্ডে ১২ কিলোমিটার গতিতে চলে, তবে মঙ্গলগ্রহে 
পৌছুতে প্রায় ৫ মাস লাগবে । আধুনিক রকেটগুলি এই গতির উন্নতি করতে পারে। 
কিন্ত মঙ্গলগ্রহে যাত্রা সম্ভব করতে হলে ছুটি ঘাটি চাই--একটি চাদে এবং অপরটি 
উপগ্রহে। তসিওখ কোভ-স্কি সত্যই বলেছিলেন-মহাশৃন্তের পথে পাড়ি জমাতে একদিন 
পৃথিবীর কৃত্রিম চাঁদ হবে পা-দানি স্বরূপ । শ্রীবিশ্বস্ভর ঘোষ 

বিঃ ডঃ মস্কোর ১৪ই সেপ্টে্রের খবরে প্রকাশ--সোভিয়েট রকেট (দ্বিতায় লুণিক) চন্দ্র 

পৌছাইয়াছে এবং জডরেল ব্যাঙ্কের ( চেশায়্ার) বিশাল আয়তনের বেডিও-টেলিস্কোপ দ্বিতীয় 

লুনিকের শেষ সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা থায় থে, দ্বিতীয় লুনিক চন্টর্রে অবতরণ 
করিয়াছে। সঃ . 



জানবার কথা 

১। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, -৪৫৯৬ ডিশ্রি (ফারেনহাইট ) হচ্ছে পরম 

শৃন্য (27১501002৩০) । বিজ্ঞানীরা এই তাপমাত্রার প্রায় কাছাকাছি কয়েকটি অদ্ভুত 

১নং চিত্র 

ঘটন! লক্ষ্য করেছেন। -৪৫২ ডিগ্রিতে হিলিয়াম গ্যান তরল হয়ে যায় এবং অন্যান্য 

বস্তগুলি কঠিন অবস্থায় থাকে । অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে দেখায় সাদ বালির মত । 

২। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীর! একটি নতুন ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছেন। এর নাম 

হলে। বেক্ম্যান-হোয়াইটুলি ক্যামেরা । এই ক্যামেরাটি এমনভাবে নিমিত হয়েছে 
যাঁতে প্রতি সেকেন্ডে ১,৪০০১০০০ ছবি তোলা সম্ভব হয়। যেহারে সিনেমার প্রোজেক্টর 

২নং চিত্র 

চালিত হয়--তাঁতে ৩ মি.মি, ফিলের একসপোজার' এক মিনিটে হয়। সাধারণ 
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চলচ্চিত্র যে হারে চলে, সেই হারে এই নতুন ক্যামেরার ৩৫ মি.মি. ফিল্মের একসপোজারের 
জন্তে ৪০ দিনেরও বেশী সময় লাগবে । 

৩। তোমরা হয়তো! অনেকেই দেখে থাকবে-_যখন খুব শীত লাগে তখন জীব- 
জন্তর লোম খাঁড়া হয়ে ওঠে । এর কারণ কিজান? জীবজন্তর শরীরে খুব শীত লাগলে 
ছোট ছোট মাংস-পেশীগুলি লোমগুলিকে একেবারে খাড়া করে দেয়--যাতে আরও 

৩নং চিত্র 

বেশী পরিমাণ বাতাস শরীরে ঢুকে অত্যধিক ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারে। মানুষের 
শরীরে খুব শীত লাগলে তাঁদের শরীরের ছোট ছোট মাংস-পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয়ে 
একটা অপরিস্ফুট শব্দ হতে থাকে । 

৪। ভোটের দ্বার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত 
হয়েছে । এটি যুক্তরাষ্ট্রের ৫*-তম রাষ্ট্র এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের কুড়িটি দ্বীপের 

চে সি 

শি 

গড 
রা $ 

শি 

পা ৪৩৪০৩ তু নৌ 
ধুতি, পন 

৮৭ ৫ 
০ ৪৩ এটি 

৪নং চিত্র 

সমষ্টি । এই দ্বীপগুলির মধ্যে মাত্র আটটিতে লোকের বসতি আছে। পূথিবীর 
সর্ববৃহং সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মৌন লোয়। এই হাওয়াই দ্বীপেই অবস্থিত। 



৫৫৪ জ্ভান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ধ, »ম সংখ্যা 

৫1 উইলিয়াম ই. হ্যাষ্ট নামে একজন আমেরিকান সর্পবিষ সম্পর্কে গবেষণা 

করছেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে বিষধর সাপের বিষ নিষ্কাশন করতে গিয়ে 

তিনি ৩২ বার সর্পদংশনে আহত হন) আশ্চর্যের বিষয়, এতবার সর্পদংশন সত্বেও 

তিনি বেঁচে আছেন। যেসব সাপতাকে দংশন করেছিল, সেগুলি ছিল সাংঘাতিক 

বিষধর ; যেমন-_ র্যাটুলার, কোঁর্যাল, কটনমাউথ, মোকাসিন এবং ভয়ঙ্কর হিংশ্র নীল ক্রেট 

। ৭ চাটি 

প্রভৃতি । তিনি তার শরীরে সামান্য পরিমাণে গোখ রা সাপের বিষের ইঞ্জেকশন 

নিয়েছেন ; ফলে তাঁর শরীর সর্প বিষ প্রতিরোধক হয়। কেবল তাই নয়, চিকিৎসকেরা 

বলেছেন যে, হাষ্টের শরীরের রক্ত, অন্ঠান্য সর্প-দষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যাপারেও 

ফলপ্রদ, অর্থাৎ তার রক্তকে নিখুত সর্পবিষ-প্রতিরোধক সিরাম বলা যায়। হ্যাট 

অন্যান্ সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য তার দেহের রক্ত দান করে থাকেন। 
্য ₹/ ৯ 

৬নং চিন্ত্র 

৬। ঝিনুক থেকে মুক্তা পাওয়া যায়__এ-কথা তোমরা বোধ হয় সবাই জান- 
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মুক্তার দাম খুব বেশী। স্বাভাবিকভাবে যে সব মুক্তা পাওয়া যায় তাদের রং সাদা, 

হাল্্ক! লাল, হলুদ, কালো ও করীমের মত। কিন্তু সব ঝিনুক থেকেই মুক্ত পাওয়৷ যায় 

না। যে সববঝিনুক (শুক্তি) খাওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে মুক্তা জন্মায়। সেগুলির মধ্যে 

নিদিষ্ট আকৃতিবিহীন খড়ির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ পাওয়া যাঁয়। 

৭। যুক্তরাঁষ্রে সেঞ্চরী প্ল্যান্ট (4১৪5৪ 4১106110808) নামক এক জাতের উদ্ভিদ 
জন্মায় । এই গাছ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এদের 

১০০ বছরে একবার মাত্র ফুল ফোটে । কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, এই 

৭নং চিত্র 

বিখ্বামের কোন ভিত্তি নেই। উঞ্জ অঞ্চলে, যেমন--মধ্য আমেরিকায়, এই গাছ প্রতি 

৭৮ বছর অন্তর একবার প্রস্ফুটিত হয়। 

৮। পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীনকাল্সে বিভিন্ন দেশের অধিবাঁদীদের মধ্যে নানারকম 



৫৫৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, ৯ম সংখ্যা 

অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, বাস্ুকি 
নাগের সহস্র ফণার উপর পৃথিবী অবস্থান করছে! প্রাীন মঙ্গোলিয়ানর। ভাবতো যে, 

বিরাট একট ব্যাঙের উপর পৃথিবীট1 রয়েছে। কোন কোন দেশে এই ধারণা প্রচলিত 

ছিল--একট। মস্তবড় কচ্ছপের উপর চারট! হাতী দাড়িয়ে আছে এবং পৃথিবীট। তাদের 

উপরে রয়েছে । গ্রীক কৰি হোমার মনে করতেন-_পৃথিবীট। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত একটা 

কুজপৃষ্ঠ চাকৃতির মত । অনেক আদিম অধিবাসীর বিশ্বাস ছিল, তার! যেটুকু জায়গায় 
বাঁ করে, সেটাই হচ্ছে পৃথিবী । দাঁশানক পিথাগোরাস প্রথম প্রচার করেন, পৃথিবী 

বতৃণ্লাকার। তিনি খৃষ্টের জন্মের ছয় শতাব্দী পূর্বে জীবিত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে 

মহাকাশে প্রেরিত যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড কতৃক সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে 

বর্তমানে জানা গেছে-পথিবীর আকৃতি ম্তাসপাতির মত। 

৯। নরওয়ে ও গ্রীনল্যাণ্ডের মাঝখানে আইস্ল্যাণ্ড অবস্থিত। এখানে কবে 

থেকে বমতি গড়ে উঠেছে-সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, 

খষ্টপূর্ব ৮*০ বছর পুর্বে কাল্ডিস্ বা কেলটিক সন্নাঁপীদের একটি ছোট্র উপনিবেশ 

প্রথম এই দ্বীপে গড়ে ওঠে । এসব মন্ন্যামীর। ক্বটুলযাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড থেকে আসে 

(সম্ভবতঃ ওয়েল্স্ থেকেও )। বর্তমানে এই দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই নরওয়েজিয়ানদের 

বংশধর । 
১০। ক্যানাডার জাতীয় গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানীর! গবেষণার ফলে একটি 

তথ্য জানতে পেরেছেন। একই পরিমাণ পৌঁষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে কোন্ 
অবস্থায় এবং কত তাপমাত্রায় আরামদায়ক গরম অনুভব করা যায়; অর্থাৎ ৭০ 

ডিগ্রি (ফারেনহাইট ) তাপমাত্রায় ষে পোষাক পরে চুপচাপ বসে থাকলে দৈহিক 



সেপ্টে, ১৯৫৯ ] জানবার কথা ৫৫৭ 

যে আরাম অনুভূত হয়-_-ঠিক সে রকম শারীরিক ভাব অনুভূত হবে ৪০ ডিগ্রী (ফাঃ) 

১*নং চিত্র 

তাপমাত্রায় চলস্ত অবস্থায় এবং ছুটতে থাকলে €* ডিগ্রি (ফাঃ) তাপমাত্রায় । 

১১। অক্টোপাঁসের কথা তোমরা জান। এই বিকটাঁকৃতির জীবটি সমুদ্দরের 
বিভীষিকা বলে পরিচিত । কিন্তু প্রাণী বিজ্ঞানীরা বলেন, এরা মোটেই হিং প্রাণী নয়, 

বরং এদের ভীরু প্রাণীই বল! চলে। এর! মানুষের কোন ক্ষতি করে বলে শোন যায় 

১১নং চিন্র 

নি। বিজ্ঞানীর এ-কথাও বলেছেন--যতট] জানা গেছে, তাতে অক্টোপাস কতৃক মানুষ 

আক্রান্ত হবার কোন ঘটনার কথা শোনা যায় নি। 

১২। রেডিও-আইসোটোপের দ্বারা বর্তমানে বু ছুরারোগ্য ব্যাধির চিকিংস। 

কর! হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রেই ২০০০-এরও বেশী চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে এর দ্বারা রোগনির্ণয় 
এবং নিরাময় করা হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে ১১০০০১০০০-এরও বেশী রোগীকে এর দ্বার! 



হপারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা পদীতি অ ১৩। পথিবীর সর্বাপেক্ষ ঠিন যে গ্রযাফাইট খাবহীত ইয়_ 

মধো 

১এনং চিত্র গুণাবলীর মধ্ো পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ এরা বিশুদ্ধ অঙ্গার 
অঙ্গারের পরমাণু বিস্তাসের বিভিন্নতাই হীরা ও 2যাফাইট-এর ধর্মে 

দায়ী। 

১৪। ১৪নং চিত্রে অক্ষর সমস্ষিত যে ৫ গুলি দেখছো. 
21105011+ 11815 | প্লিমসোল শামক ইং পর জনৈক ব্য 

করেন এবং তীর শামাহূসারে চিহৃগুলির এইরূপ 
অগতীরতার উপর হাজ চলাচলের সবিধা-অ 



সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ ] | জানবার কথা ৫৫৯ 

এছাড়া সমুদ্রের অবস্থা ও আবহাওয়ার বিষয় জানাও প্রয়োজন । চিহ্ুগুলি জাহাজের 

খোলের গায়ে চিত্রিত থাকে । চিহৃুগুলির অর্থ হচ্ছে_চ্/ পরিষ্ষীর জল, [9 গ্রীন্তা- 

১১নং চিত্র 

কালে ভারত মহাসাগর, গ্রীষ্মকাল, ৬/--শীতকাঁল এবং ৬/1ব--উত্তর মাটলার্টিক 

শীতকাল । 

১৫। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকটি,ক কোম্পানী হ্যাপ্ডিম্যান” নামক একটি 

অদ্ভুত যন্ত্রমানব নির্মীণ করেছেন। এটাই নাকি প্রথম চন্ত্রগামী যন্ত্র-মানব। এই 
প্রথম রকেট মামুষেব হাতের মত কোন কিছু শক্ত করে ধরতে পারবে এবং একে 

১৫নং চিত্র 

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বেতাঁরের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে 
বিজ্ঞানীর। মহাঁকাঁশ অভিযানে মানুষের পরিবর্তে এই রকেটকে পাঠাবার পরিকল্পন! 

করছেন । 

্ 



বিবিধ 

সোন্ভিয়েট রকেটের চন্দ্র-পৃষ্ঠে উপস্থিতি 
১৪ই সেপেম্বর টাস এজেন্সির এক ঘোষণায় 

বলা হইয়াছে যে, সৌভিয়েটের মহাশুন্তচারী দ্বিতীয় 

রকেট 'লুনিক" ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টা ২ মিনিট 
২৪ সেকেও্ডের সময় (মস্কো সময়) চন্দ্রের পূঠদেশে 

পৌছিয়াছে। 

পৃথিবী হইতে রকেটটির চক্রে 

আন্ুমীনিক ৩3 ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। 

ইতিহাসে এই প্রথম পৃথিবী হইতে সৌর- 

জগতের একটি উপগ্রহে রকেট পাঠানে! সম্ভব হইল। 

এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়! বাখিবার জন্য 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কুলচিহ্নু সমন্থিত বর্ম অঙ্গিত 

একটি ক্ষুদ্র পতাকা রকেটের সহিত চন্দ্র-পৃষ্টে 

প্রেরণ কর! হইয়াছিল। এ পতাকায় ইউনিয়ন অব 

পৌছিতে 

মোভিয়েট পোপাপিষ্টং বিপারিকৃস্, সেপেটম্বর, 

১৯৫৯৮-সএই কথাগুলিও লেখ! আছে। 

ভারতে প্রথম পারমাণবিক বিদুৎ 

কারখান। 

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এক বিজ্ঞিতে 

প্রকাশ, ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ- 

কারখানা পঃ উপকূলে আমেদাবাদ ও বৌন্বাইয়ের 
মধ্যবর্তী কোন স্থানে স্থাপন করা হইবে। 

এই কারখানা হইতে প্রয়োজন হইলে গুজরাট 

ও সৌবাষ্টেও বিছ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। 

উক্ত অঞ্চলে অধিকতর বিদ্যুতের প্রয়োজন 

অনুভূত হইলে ২।* লক্ষ কিলোওয়াটের আরও 
একটি ইউনিট স্থাপন করিয়া বিছ্যাততের পরিমাণ 

দ্বিগুণ বৃদ্ধি বরা সম্ভব হইবে। 

থোরিয়াম হইতে তাপশক্তি উত্পাদনের 
উদ্ভোগ 

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন একটি 

ঘোষণায় জানাইতেছেন যে, থোরিয়ামের মধ্যে 

যে শক্তি নিহিত রুহিয়াছে, তাহা তাহারা কাজে 

লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাপ উৎপাদনকারী একপ্রকার 

ব্রিডার রিয়্যা্টর নির্মাণের জন্য একটি নৃত্তন দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরি- 

কল্পন! কার্যকরী করা হইলে পরমীণু হইতে শক্তি 

উত্পাদনের খরচও হ্রাস পাইবে। 

থোরিয়াম একপ্রকার মৌলিক পদার্থ । নিউট্রপ 
বর্ণের দ্বারা ইহাকে বিভাজনীয় ইউরেনিয়ামে 

পরিণত করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে ইউ- 

রেনিয়ামের তুলনায় ইহা অনেক বেশী পরিমীণেই 
রহিয়াছে । তবে কাধক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে 

ইউরেনিয়ামের খনি সম্পর্কে আমরা যতটুকু সন্ধান 
পাইয়াছি, ততটুকু সন্ধান আমরা থোরিয়াম সম্পর্কে 

পাই নাই। বর্তমীনে থোরিয়াম পৃথিবীতে সামান্য 

পরিমাণে পাওয়া যাঁয় এবং ইউরেনিয়ামের তুলনায় 

প্রকৃতি হইতে থোরিয়ামের উদ্ধার ও শোধন-ক্রিগ়্ার 

খরচও অনেক বেশী । 

তন্বীয় পদার্থবিষ্তায় সর্বভারতীয় আলোচনা 

বিগত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি 

ও বৈজ্ঞানিক দপ্তরের উদ্যোগে মুসৌরীতে তত্বীয় 
পদার্থবিষ্যায় একটি সর্বভারতীয় আলোচনার 

ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য 

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ (সভাপতি ), অধ্যাপক 

কোঠারী ও অধ্যাপক রমেশ মজুমদার (সম্পাদক) 

এই তিন জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। 
এই কমিটির পরামর্শে সারা ভারত হইতে প্রায় 

৬০ জন বিজ্ঞানীকে এই আলোচনায় যোগদানের 

জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। 

গত ২২শে মে হইতে ১৮ই জুন পর্যস্ত এই 

আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় লারা ভারতের প্রায় 



সেপ্েপ্বর) ১৯৫৭ ] 

৫০ জন বিজ্ঞানী ইহাতে যোগদান করেন। 

বিজ্ঞানীদের এই অধিবেশনকে 'সামীর স্কুল” বলিয়। 

ঘোষণ। করা হয় এবং অধ্যাপক বস্থ ইহার অধ্যক্ষ 
মনোনীত হন। এই অধিবেশন তত্বীয় আণবিক- 

বিজ্ঞান, কস্মিক রশ্মির বিকিরণ, বিশ্বতত্র, 

জ্যোতির্পদার্থবিষ্যা, চৌহ্নক ৩ জল-গতিবিষ্া, 

সাংখ্যায়শিক পদার্থবিগ্া, রাপায়নিক পদার্থবিষ্ঠ। 

প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন] হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা 

তত্বীয় পদার্থবিার যে সকল শাখায় গবেষণা 

করেন, মূলতঃ: সেই সকল বিষয় আলোচিত হ্ন। 
_ এই অধিবেশনে সমবেত বিজ্ঞানীরা ভারতে 

তত্বীয় পদার্থবিদ্ভার গবেষণার সর্বাঙ্গীন দ্রুত 

উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রতি 

বৎসর নিয়মিতভাবে এইবপ সামার স্কুল আহ্বান 

এবং এক একটি সামার স্কুল ভারতের এক এক 

অংশে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার স্থপারিশ করা 

হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পদার্থবিষ্ভার একটি 

করিয়া ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অনুরোধও জানান হয়। 

এই সামার স্কুলের আলোচনার সারাংশ পুস্তকাঁকাঁরে 

প্রকীশ করা হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং এই জন্য ১৬ 

জন বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন 
করা হয়। 

পৃথিবীধ্বংসী হলাহল 

বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট ওয়াটশন ওয়াট 

(ইনি রেডার নির্মাণে সাহাধ্য করিয়াছিলেন) 

বলিয়াছেন যে, রসায়নবিদেরা এমন এক বিষাক্ত দ্রব্য 

আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার মাত্র আট আউজ্দের 

দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র মনুযালমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া 

যাইতে পারে। মাকিন শিল্পপতি মিঃ সিয়াসিয়েটনের 
গৃহে নয়টি দেশ হইতে আগত বিজ্ঞানীদের সভায় 
স্যার রবার্ট বলেন--৫জব রসায়ন-বিজ্ঞানীদের 
গবেষণাগারে উৎপন্ন ভয়াবহ দ্রব্যগুলির মধ্যে 
এইটিই সব নহে। এই প্রকার দ্রব্য উত্পাদনের 
বিপদ সম্বন্ধে সমাগত বিজ্ঞানীর] মকলেই সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করেন। 

বিৰিধ ৫৬১ 

ভারতে ২১টি কয়ল! স্তর আবিষ্কৃত 

দক্ষিণ কর্ণপুরায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অব 

ইণ্ডয়ার অন্ুলদ্ধানের ফলে ২১টি কমলা স্তরের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বপিয়া সরকারী বিবৃতিতে 

জানানো হইয়াছে। এ স্থানে প্রায় ১৩৮ কোটি 
টন কয়ল] পাওয়া যাইবে। সমগ্র অঞ্চলটি ১৬৭ 
বর্গ মাইল বিস্তৃত। 

ভারতে উদ্ভিদের হমেণন-উপাদান তৈরীর 
পদ্ধতি 

ডায়োক্কোরিয়া নামক একপ্রকার দেশীয় উদ্ভিদ 

হইতে কর্টিসোন ও অন্যান্য হর্মোন প্রস্থতের প্রাথণমক 

উপকরণ ডায়োসেজেনিন তৈরীর পদ্ধতি জম্মু 
আঞ্চলিক গব্ষেণাগারে উদ্ভাবন করা হইয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় 

যে পদ্ধতিতে ডায়োসেজেনিন তৈরী হয়, জঙন্মুর 
গব্ষেণাগারে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি তাহা হইতে 
অনেক সরল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। 

ডায়াস্কোরিয়া গাছ পগাব ও কাশ্মীরের পার্বতা 

অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । এই গাছ হইতে 
বখ্পরে ১০* টন মূল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
কাশ্শীর সরকার ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ 

স্থরু করিয়াছেন। 

১৯৫৮ সালে আমাদের দেশে ১৮ লক্ষ ৪৮ 

হাজার টাকার হর্ষোন আমদানী করা হইয়াছিল। 

ধাহার। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাণিঞ্জি)ক হারে 

ডায়োসেজেনিন তৈরী করিতে চান, তাহার 

জাতীয় গবেষণ। উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর 

(মণ্ডি হাউস, লিটন রোড, নয়াদিলী-১) সঙ্গে 

পত্রালাপ করিতে পারেন। 

তেজক্সিয়ার পরিণতিতে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার 

লোক মৃত্যুর সম্মুখীন 

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রালায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ লিনা 

পলিং বলিয়াছেন যে, গত ১৪ বছরে যে সকল 



৫৬২ 

পরমাণু অস্্ের বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে, তাহার 

প্রতিক্রিয়ায় ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজ্বার লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতে চলিয়াছে। 

ডাঃ পলিং ক্যালিফোনিয়ার প্রয়োগ বিজ্ঞান 

পরিষদের গেটস আগ ক্রেপিন লেবরেটরীর 

ডিরেক্টর। জনমভায় এক বন্ৃতাম় তিনি 

বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ষে সকল পরমাণু বোমা 

ফাট।নেো হইবে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য ৩০ হাঁজার 

হইতে ৪* হাঞ্জ।র লোকের মৃত্যু ঘটিবে। 

ডাঃ পাপং ১৫টি বিশ্ববিগ্ঠালর কতক অনারেবী 

ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 

যে, দেড় লক্ষ লোক রক্তে লোহিত কণিকার 

অভ।ব ও অস্থি-র ক)ান্পার রোগে মৃত্ু।মুখে পতিত 

হইবে। মাচুষের প্রজনন-যন্ত্রের উপর তেজক্ষি্ার 

প্রতিক্রিয়াঞ্জশিত রোগে মারা যাইবে দেড় লক্ষ; 

আর কার্বন-১৪ নামক তেজগ্িম উপাদানের 

দরুণ আগামী এক হাজার বছরে সাড়ে বার লক্ষ 

লোকের মৃত্যু ঘটিবে। 

তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরমা] বোমার 

বিস্ফোরণের পরিণতিতে ১৫ হইতে ৩, হাজার 

লোক ক্যান্সার ও অন্ুব্ধপ পরিমাণ লোক গ্রজনন- 

শক্তির উপর প্রতিক্রিাঞ্জণিত রোগে মার। যাইবে । 

ো০খ ৫দখার চশম।র সঙ্গে কানে 

শোনবার চশম। 

সেমি-কণ্ডাকর বা অধ-পরিবাহীর সন্ধ্যবহার 

করিয়া সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের কানে শোনবার 

এক অভিনব চশম| উদ্ভাবন করিয়াছেন । সাধারণ 

চশমার ফ্রেমেই বছ্যতিক শ্রবণ-সহায়ক বন্ত্রাংশগুলি 

সংযুক্ত করা যায়। চোখের চশমার ফ্রেমের সঙ্গে 

একটি হাঁতলের মধ্য থাকে ওষুধের ঝড়ির আকারের 
একটি ছোট ব্যাটারী। ফ্রেমের সঙ্গে আটা এ 

ব্যাটারীটি চোখে পড়ে না। কানে শোনবার 

চখম। যখন খুলিয়া লওয়া হয়, তখন ব্যাটারীর 

সংযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। এক সপ্তাহ ব্যাটাৰী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

সক্রি্ধ থাকে । তাহার পর রি-চার্জ করবার সহজ 

ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থাও শোনবার চশমার 

সঙেই দেওয়া হয়। 

চার মিনিটের ্ৃত্যু 

বৃটিশ মেডিক্যাল জান্নাল-এর এক বিবরণীতে 

প্রকাশ, প্লানগোর একটি হাদপাতালে একজন 

৬৬ বদর বয়স্ক ব্যক্তির চার মিনিটের জন্য “মৃতু” 
ঘটিলেও তাহার ক্সামুমগুলের কোনরূপ ক্ষতি 

হয় নাই। 

জানালে এই সম্পর্কে ছুইজন শল্য-চিকি্সকের, 

মিঃ ডক্রিউ. বারনেট ও মিঃ এ. এন. ম্মিথ- মন্তব্য 

প্রকাশিত হয়। চিকিৎদকগণ বলেন, রোগীর হানিয়া 

অপারেশনের চার ঘণ্ট1 শরে একজন নাস অকস্মাৎ 

লক্ষ্য করেন যে, রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়। 
গিয়াছে । রোগীর জন্য ততক্ষণাঁৎ কৃত্রিম শ্বাস- 

প্রশ্থাসের ব্যবস্থা করা হয়। শল্য-চিকিৎপকগণের 

মতে, চার মিশিট পরে রোগীর দেহে পুনরায় 

রক্ত-সঞ্ধালন হর হয়। পনেরো ঘণ্টা পরে লোকটি 

শঘযার উপর উঠিয়া বসে এবং কথাবার্তা বলিতে 

থাকে। তাহার কথার মধ্যে কিছুটা জড়ত। 

থাকিলেও তাহার ম্থৃতিবিভ্রম ঘটে নাই এবং পর 

|দবস তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয্মাই মনে হয়। 
শল্য-চিকিৎপকেরা বলেন, এই মম্পর্কে উল্লেখ- 

যোগ্য কথা হইল এই যে, ইহার ফলে রোগীর সমু 

মণ্ডলের কোন ক্ষতি হয় ন।ই। 

তুবার-মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসপ্ধান 

হিমালয়ের গিরিকন্দরে তুষার-মানবের (ইয়েতি) 

অস্তিত্ব নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। তুষার- 
মানবের খোজে বহু অভিষাত্রী-দ্ল দুর্গম গিরি 

অতিক্রম করে নেপাল, তিব্বত, ভুটানের উপত্যকায় 

ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সকলেই হতাঁশ হয়ে 

ফিরে এসেছেন। 

তুষার-মাণবের অহ্নদ্ধান এখনও থেমে খায় 
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নি। এবারে মিঃ ওয়াইমযান ক্যারল একজন মাকিন 
প্রাণিতত্বথ্দি তুষার-মানবের খোজে বেরিয়েছেন। 

তিনি সিকিমে তার অনুসন্ধান চালাবেন। এই 

প্রথম পিকিমে তুষার-মানবের খোজ করা হচ্ছে। 

৬ই সেপ্টেম্বর গ্র্যাণ্ড হোটেলে মি: ক্যারল 

তার অন্থসন্ধান পরিকল্পনার কথা সাংবাদিকের 

কাছে বলেন। পিকিমের মহারাঞজকুমারও পাশে 

ছিলেন। সিকিম রাজ্য থেকে মিঃ ক্যারলকে 

নানাভাবে সাহাধ্য ক্র হচ্ছে। 

মহারাজকুমার বলেন, তার অভিজ্ঞতার কথা । 

ভার মতে তুষার-মানবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ 

নেই। তবে বছর কুড়ি আগে সিকিমের এক 

জায়গায় তিনটি লোক তুযারপাঁতে আটকা পড়ে। 
এক গিরিপথের কাছে তাদের রাত কাটাতে হয়। 

তখন নাকি এ তিনজনকে এক অতিকায় অদ্ভুত 
জন্ত আক্রমণ করে। ৫০|৬ৎ গজ দুর থেকে কাঠ 

ছুড়ে মারে। তার] জন্তটিকে দ্রেখতে পায় নি। 

দুজন কোনক্রমে অক্ষত দেহে গ্যাংটক ফিরে 

আসে। কিন্তু কিছু দিন পর তারাও হঠাৎ মারা 

যায়। তাছাড়া তুষাঁর্-মানব সম্পর্কে আছে নানা- 

রকম কাহিনী, নানারকম গুজব। 

মহারাজকুমার বলেন, ছ-ব্ছর আগে প্রায় ১৬ 

হাজার ফুট উঁচুতে তিনি তুষারস্তপের গায়ে এক 
অতিকায় পদচিহ্ন দেখতে পান। তার ছবি কোন 

কোন কাগজে ছাপাও হয়েছে। তবে সেটা তুষার- 

মানবের কিনা, বলা মুশকিল । 

তিনি আরও বলেন, ভিব্ব(তৈে অতিকায় এক 

জাতের প্রাণী আছে। তাদের নীম ট্রামো। তিনি 

একটি মৃত ট্রামোর ধূসর রঙের চামড়া দেখেছেন। 

টামোকে তুষার-মানব বলে ভুল কর! ইয় কিনা, কে 
'জানে। 

মিঃ ক্যারল বলেন, তার ইচ্ছা--তুধার-মানবকে 
জীবস্ত ধরে আনেন। যদি দেখা পান, তাহলে 

বিবিধ ৫৬৩ 

তাকে গুলী করবেন না। এয়ার রাইফেলের 

ভিতর একটি পিরিগ্ডে ঘুমের ওষুধ পোরা থাকবে। 

টিগার টিপলেই সিরিঞ্জ ঢুকে পড়বে প্রাণীটার দেহে, 
আর মে তখনই ঘুমিয়ে পড়বে। 

মিঃ ক্যারোলের ধারণা, তুষার-মানব যদি সত্যই 
থেকে থাকে, তবে তা হয়তো! কোন অতিকায় 

বানর শ্রেণীর প্রাণী। তিনি দক্ষিণ সিকিমের 

জংরী বলে এক জায়গায় খোজ করবেন। সঙ্গে 

থাকবে অভিযানের ব্যয়বাহক মিঃ নরওয়ার্, ছুটি 

শিকাগী কুকুর আর গোটাঁকয়েক কুলি। 

মহাশুন্যে যার! 
মাকিন রকেট-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভন ব্রাউন বেন, 

মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী বতসর একজন মানুষকে 

মহাশূন্যে প্রেরণের পরিকল্পনা করিয়াছেন । 
ট্াটগাট-এ ( পঃ জার্মেনী ) এক ভাষণে তিনি 

বলেন, প্রথমে একটি র্ডেষ্টোন রকেটে একজন 

মাজষকে ১৮৫ মাইল উপরে পাঠান হইবে। ছয় 

মিনিট মহাশূন্যে অবস্থানের পর সে পুনরায় 
পৃথিবীর বাষুমগ্ডলে প্রবেশ করিবে। ইহা হইতে 

কক্ষপথে ভ্রমণের ফলে একজন মানুষের দৈহিক এবং 

মাঁনপিক প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, তাহা জানা যাইবে। 
কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে প্যারাস্থটে করিয়। 

পৃথিবীতে নামিয়া আপিতে পারিবে। 

ইহার পর আলা রকেটে করিয়া একজনকে 

পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হইবে। এই রকেটের 

পাল্লা পাচ হাজার মাইল। 

ডঃ ব্রাউন বলেন, তাহার আমেরিকা প্রত্যা- 

বর্তনের পর মাঁকিন সেন্যবাহিনী ৪৫ কিলোগ্র্যাম 

ওজনের একটি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত করিবেন। 

উহা দ্বার! হ্র্যরশ্মি সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্য 

আহরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। 



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
একাদশ বাধিক সাধারণ অধিবেশন--১৯৫৯ 

বিজ্ঞান কলেজের 

পদার্থবিদ্যা! বিভাগের 

বক্তৃতা কক্ষ 

কার্ধ বিবরণী 

বঙশীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই একাদশ বাধিক 
সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৩ জন সভ্য যোগদান 
করেন। পরিষদের মভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্র- 
নাথ বস মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ 
করেন। অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত কার্ধস্থচী অন্গমারে 

নিদিষ্ট সময়ে সভার কার্য আরস্ত হয় এবং নিম্ন- 
লিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :- 

কম পচিবের বাধিক বিবরণী 

পরিষদের নির্বাচিত কর্মনচিব শ্রীমবগাঙ্কশেখর 
সিংহ অন্থস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত থাকায় 
সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে অন্তম সহযোগী 
কর্মমচিব শ্রআশুতোষ গুহঠাকুরতা পরিষদের 
আলোচয বছরের বাধিক বিবরণী পাঠ করেন। 
আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও আধিক 
অবস্থাদি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও আশা 
আকাজ্ষা বিষয়ে এই বিবরণীতে যথোচিত 
আলোচনা করা হয়। এই বিবরণীতে উল্লিখিত 

বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত সভ্যগণ সবিশেষ অবহিত 

হইয়া সর্বসশ্মতিক্রমে এই বাধিক বিবরণী গ্রহণ 
করেন। 

উক্ত বিবরণীর গ্রারস্তেই আলোচ্য বছরে 
পরিষদের সভ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং 
উপস্থিত সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া এই বরেণ্য 

২৯শে আগস্ট, ১৯৫৯ 

শনিবার, অপরাহু ৪টা 

বিজ্ঞানীর লোকাস্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন 

করেন। 

পরীক্ষিত হিসাব ও ব্যয়বরাদ্দ 

পরিষদের গত দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে 

নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, 

চাটার আযাকাউণ্টযাণট কতৃক 

সালের আয়-ব্যয়, উদ্বত্তপত্র গুভৃতির পরীক্ষিত 

হিসাব বিবরণী এবং পরিষদের কার্ধকরী সমিতি 

কতৃকি সালের জন্য নির্দিষ্ট 
আম্গমানিক ব্যয়বরাদ্দ-পত্র মুদ্রিতাকারে পরিষদের 

নিয়মানুযায়ী সভ্যগণের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে 

প্রেরিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী 

ও আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের 

অন্থপস্থিতিতে সহযোগী কর্মঘচিব শ্রীআশুতোষ 

গুহঠাকুরতা সভ্যগণের অনুমোদন ও গ্রহণের 

জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন) এ বিষয়ে 

উপাস্থত সভ্যগণের অভিমত গ্রহণের পরে সভাপতি 

মহাশয়ের প্রস্তাব অন্ুলারে উক্ত পরীক্ষিত হিসাব 

বিবরণী ও বরাদ্দ-পত্র সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 

হয়। 

১৯৫৮-৫৪ 

১৯৫৯-৬০ 

কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতি গঠন 

পরিষদের নিয়মাবলী অঙ্গলারে বর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী 

ও কাঁধকরী সমিতির সদস্য পদের জন্য সভ্যগণের 

প্রেরিত মনোনয়নপত্র ও বিধায়ী কার্ধকরী সমিতির 
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স্থপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯-৬* সালের জন্য নি 

লিখিত সভ্যগণকে লইয়া! পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী 

ও কার্ধকরী সমিতি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত 

হয় £_- 

কমধ্যক্ষ মণ্ডলী 

শ্রীসত্যেন্্রনাথ বস্থ--সভাপতি 
শ্রহ্হৃদচন্দ্র মিত্র--সহঃ সভাপতি 

শ্রীরুদ্রেন্্কুমার পাল-- 

* শ্রীঅপীম। চট্টোপাধ্যায়: » 

শ্রীজ্ঞানেন্দ্লাল ভাদুড়ী-- » 

প্রস্থ বোধনাথ বাগচী-- » 

শীশিশিরকুমার মিত্র-- » 

শ্রমগাঙ্কশেখর সিংহ--কর্মসচিব 

শ্রআশুতোষ গুহঠাকুরতা--সহযোগী কর্মপচিব 

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়-_ ্ 

শ্রাছিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কোধাধ্যক্ষ 

কাখকরী সমিতির সদস্য 

১। শ্রীমুণালকুমার দাশগুঞ্চ 

২। শ্রীগৌর্দাল মুখাঁজা 
৩। শ্রগোপালচন্্ ভট্টাচার্য 

৪। শাবিনয়র্ দত্ত 

৫। শ্রীমমিঙ্কু মার মজুমদার 

৬। শ্রীমুক্তিসাধন বন্থ 

| শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 

৮। শ্রীঅনাদিনাথ ঈ 

৯। শ্রীনরঞ্চন মুখোপাধ্যায় 

১৭। শ্ীঅমুজ্যধন দেব 

১১। শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
১২। শ্রীসত্যব্রত দাশগুপ্ত 

১৩। শ্ীগারুচন্দ্র ভট্ট চার্য 

১৪। শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী 

১৫। শ্রীশাস্তিরঞন পাপিত 

বিবিধ £৬৫ 

সারম্ছঘত সংঘ গঠন 

পরিষদের সারম্বত সংঘের সংঘ-সচিব শ্রীমহাদেব 

দত্ত সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 
বিভিন্ন শীখা-সংঘের সভ্যবুন্দ দীর্ঘ কয়েক বছর 

যাবৎ গতান্ুগতিকভাবে প্রতি বছর নির্বাচিত 

হইয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন শাখার সভাগণের 
উৎসাহ, উদ্যম ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত 

ংঘের নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি নিষ্পন্ন কর! সম্ভব হয় না। 

অতএব কিছু সংখ্যক উৎসাহী ও কর্মনিষ্ঠ সভ্য 

নির্বাচিত করিয়া বিভিন্ন শাখাসংঘগুলিকে 

পুনর্গঠিত করা আবশ্তক। বিভিন্ন শাখার একপ 
সভ্যের নাম আলাপ-আলোচনার ভ্বারা সকলের 

সমবেত চেষ্টায় খ্বির করা যাইতে পারে। অতঃপর 

তিনি বর্তমানে বিভিন্ন শাখার সভ্যগণকেই পুন- 

নির্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। এমতাবস্থায় 

সভাপতি মহাশয় সারস্বত সংঘের পুনর্গঠন সাপেক্ষে 

বর্তমান সভ্যগণকেই নির্বাচনের প্রস্তাব করেন 
এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন 

গত বছরের নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক প্রীপি. 

কে, গুহঠাকুরতা, চাটার্ড আকাউন্টেপ্ট মহাশয় 

গত কয়েক বছর ষাঁবং পরিষদের হিসাব-পত্র 

বিশেষ দক্ষতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং 

তিনি পরিষদের সভ্যও বটেন। অতএব সভাপতি 

মহাশয়ের প্রস্তাৰ অনুসারে উক্ত শ্রী পি. কে. 

গুহঠাকুরতাকেই ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য পরিষদের 

হিসাব-পরীক্ষক পদে পর্বলম্মতিক্রমে নির্বাচিত 

করা হয়। 

অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন 

এই বাঁধিক অধিবেশনের কার্ধ-বিবরণী ও 
প্রস্তাব সমূহ বিধি-ঈম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য 
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নিম্নলিখিত সভ্যগণকে অন্মোদক হিসাবে সর্ব- 

সম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয় : 

১। শ্রমনৃকুলচন্ত্র রায় 

২। শ্রশশীমোহন চক্রৰতী 

5 আশচীন্দ্রনাথ মিত্র 
৪। শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 

৫। শ্রীমমূল)ভূমণ গুপ্ন 
অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের বর- 

সচিবসহ উতন্ত পাচ জন নিবাচিত অন্কমোদকের 

দ্বার এই অধিবেশনে গৃহীত গ্রস্থাবাবলী শ্বাক্ষরিত 

ও অনুমোদিত হইলে তাহা যথোণচিতভাবে গৃহীত 

প্রশন্তাব বলিয়। পরিগণিত হইবে। 

বিবিধ অতিরিক্ত প্রস্তাব 

ভারত সরকারের অর্থনীতি ব্ণপ্নক একটি 

নিদেশ অনুসারে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ট।নে 

প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত হইয়| থাকে । যদি মেই 

আয়কর-বিভীগ কক প্রতিষ্ঠান সরকারের 

অনুমোদিত হয়। অতএব এবপ প্রস্তাব করা 

যাইতেছে যে, আমাদের বিজ্ঞান পরিষদ যাহাতে 

আয়কর মুক্তির এরূপ সরকারী অন্থমোদিত 

তালিকার অস্ততুক্ত হইতে পারে অবিলঙ্বে তাহার 

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সত্বর যথোচিত 

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কর্মঘটিব মৃহাঁশয়কে 

অন্গ.রাধ করা ষাইকেছে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ) ৯ম সংগ্যা 

সভাপতির ভাষণ 

অধিবেশনের কার্ধহ্চী  অন্ুমারে উল্লিখিত 

গ্রন্জাবাদি গৃহীত হইবার পরে সভাপতি অধ্যাপক 

হীস্ত্যেন্দ্রনাথ বন্থ পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্তষ্যাদি 

সম্পর্কে একটি ন[তিদীর্ঘ ভাঘণ দেন। বক্তৃতা 

প্রপঙ্গে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ ও সরল 

ভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জনগণের 

মধ্যে পরিবেশনের উপযোগিতা বর্ণনা করেন, এবং 

বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনসাধারণকে 

বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তোল একান্ত আবশ্াক এবং 

তাহ! মাতৃভাষায়ই সম্ভব। অত:পর তিনি 

উপস্থিত সভ্যগণের নিকট পরিষদের উদ্দেশ্য ও 

আদর্শ সফল করিয়া তুপিবার জন্য তাহাদের সক্রিম 

সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করেন। 

তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ 

হইতে ধনাবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার ভাষণ শেষ 

করেন। 

শ্রীমাশুতোষ গুহঠাকুরতা 

কর্মপচিব (ভারপ্রাপ্ত) 

স্বাঃ সত্যেন বন্থ 

সভাপতি 

অন্থমোদক মগ্ুলীর স্বাক্ষর :-_ 

১। শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ 

২। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র 

৩। শ্রীমঙ্কুলচন্দ্র রায় 

৪। শ্রীঅমৃল্যভূষণ গুপ্ত 

* | শ্রীশশীমোহন চক্রবর্তী 

সম্পাদক- শ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
হীদেবেজ্ছনাথ বিশ্বাস কতক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃক মৃন্িত 



রান বিভ্ঞা ম 
দাদশ বর্ষ 

০১১১১১১১১১১ 

সুদূর পিয়াসীর এক অজানা অধ্যায়* 
শ্ীআশীষকুমার মাইতি 

যুগ যুগ ধরে শুধু মান্থষই যে অমীম সাগরের 
বুকে পাল তুলে বেরিয়ে গেছে, তা-ই নয়_এই 
বিশাল প্রাণী-জগতে তার অনেক বন্ধুকেও যেতে 

হয়েছে পরিচিত শীমানার বাইরে, অনেক অনেক 

দূরে, কেবল মাত্র বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে- হয় 

নিজের, না হয় বংশধরের মধ্য দিয়ে। আবার 

প্রয়োজনের তাগিদ শেষ হলেই তারা অনুভব 

করে কিসের যেন একট ছুণিবার আকর্ষণ--শাস্তি, 

নিরাপত্তা, হয়তো বা মাটির আকর্ষণ। তাই তারা 

সবাই ফিরে যেতে চা তাদের পরিচিত গণ্ডীর 

ভিতর--তাদের চিরমধুর নীড়ের ছায্ায়। তাই 
দেখি, মান্থষের পথ-নির্ঁয়ের পদ্ধতির ইতিহাস বহু 
যুগের বৈজ্ঞানিক দানে সম্দ্ধ হলেও তা শুধু 
সুক্ম যন্ত্রপাতি আর তার্দের জটিল কর্মপদ্ধতির 
নিখুত বিবরণ। কিন্ত হাজার হাজার বছর 

ধরে টৈমানিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই পাখীর! 
উড়ে গেছে পৃথিবীর এক মেরু থেকে আর এক 

মেরুতে । কম্পাসের কাটার কথা না জেনেও ঈল্- 
মাছ নিভূ'লভাবে ফিরে এসেছে মহাদেশীয় নদীর 

মোহানায়। আটলাটিকের মহাগভীর থেকে; 

আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে ক্ষুদে পি'পড়েরা 
ফিরে গেছে তাদের বাসায়। 

জটিল যন্ত্রপাতির সাহাধা ব্যতিরেকে যে 
পদ্ধতিতে প্রাণীরা নিভুপ্পভাবে দ্রিক-নির্ণয় করে 

একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, 

সে এক বিচিত্র কাহিনী। অসীম সমুদ্রের 

মধ্য দিয়ে ঈল-মীছ যখন সাতার কেটে 

তার নির্দিষ্ট জায়গায় ডিম পাড়তে যায়, কিংবা 

পাঁধীরা শুধু ডানায় ভর করে তুষার আর 
বরফের দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে 

যায় উষ্ণমণ্ডলের সবুজ দেশের আশায়, তখন 

আমরা কি চিন্তা করে দেখি, এদের দ্দিক-নির্ণয়ের 

পদ্ধতি কত উন্নত? কারণ এতে একটু তুল হলেই 
এর! হারিয়ে যাবে-ধ্বংস হয়ে যাবে। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিল যাধাবর। 

তাঁরা ঘুরে বেড়াতো আর পথ নির্ণয় করতো যে 
ভাবে আমর! আজও করি। সাধারণভাবে আমরা 

পথ নির্ণয় করি খুব সহজ উপায়ে--কতকগুলি 

স্থায়ী জিনিষকে চিনে রেখে সেগুলি দেখে দেখে 

আমর] যাতায়াত করি--যেমন পরিচিত পথের 
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মোড়, পরিচিত বাড়ী, মন্দির বাগীর্জ, পাহাড়, 

নদী, গাছ, আরও কত কি। কিন্তু দিগন্তবিভত 

সমুদ্র কিংব। মরুভূমির বুকে স্থায়ী কোন চিহ 

নেই। তাই তখন মানুষের দরকার হয় কতকগুপি 

জটিপর যন্ত্রপাতির, যেন -কম্পাস, ক্রোনোমিটার 

প্রভৃতি । 

এত জটিলতা! মেনে নিয়েও মাঙ্ষ দূর-দূরান্তরে 
যেতে চায়; কারণ তার মূলে রয়েছে প্রপোভিনন 

ধনরত্ব, নতুন দেশ, রোমাঞ্চ, আরও কত কিছুর । 

কিন্তু পশুপাঁখীর বেলায় এই প্রলোভন অন্য কিছুর, 

যেমন--খাছ্ের সন্ধান, ডিম পাড়া বা বাচ্চাদের 

বড় করে তোলার পক্ষে অন্তকুল পরিবেশ, 

নাতিশীতোষ্ আবহাওমা প্রভৃতি । তবে এদের 

মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, মানুষ বেরিয়ে পড়ে 

একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাবাঁর ইচ্ছা নিয়ে। 

কিন্ধু অন্ত প্রাণীর প্রায়ই তাঁদের উদ্দেশ্য সমন্ধে 

সচেতন থাকে না। তারা বেগিয়ে পড়ে একটা 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণাদ্দ। কিন্তু সমস্ত | হচ্ছে, 

ঈপ্সিত জায়গায় পৌছানো যায় কি করে। 

আকাশপথে দিক-নির্ণয় 

সারাদিন ধরে আকাশে উড়ে বেড়াতে যাদের 

দেখা যায় তারা হচ্ছে পাঁধী। পাধীরা যে কোঁন 

নিদিই জায়গার মধ্যোই উড়ে বেড়ায়, তা নয়, 

বিশেষ বিশেষ জাতের পাখীরা প্রতি বছর 

প্রাকৃতিক বাধাবিদ্বের বু উপর দিয়ে হাজার 

হাজার মাইল উড়ে দ্েশ-দেশীস্তরে যায়, নির্দিষ্ট 
সময় অন্তর সেখান থেকে আবার তারা ফিরে 

আসে সেই পুরনো নীড়ে। 

যেমন মেরুপ্রদেশের টার্ণ পাখী--উত্তর মেরুর 

ক্যানাডিয়ান আর্কটিকে এর! নীড় বাঁধে; কিন্তু 

সেখানে শীতকাল এলেই তার! আটলান্টিক পেরিয়ে 
দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে এবং আফ্রিকার পশ্চিম 

উপকূলের পাশ দিয়ে এসে পৌছায় দক্ষিণ মেরুতে । 
সেখানে কিছুকাল কাটাবার পর উত্তর মেরুতে 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্য! 

গ্রীষ্মকাল পড়লে আবার ফিরে যাঁয় উত্তর মেরুতে । 

কালিউ পাখী প্রশান্ত মহানাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 

(পলিনেশীয়ায় ) শীতকাল কাটিয়ে বাচ্চ। ফোটাবার 

জন্তে উড়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে পশ্চিম 

আলাক্কাতে, যার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৬০০ মাইল; 
আর এর মধ্যে প্রায় ২০০০ মাইল পথ শুধু উনুক্ত 
সাগরের উপর দিয়ে, যার কোন দিকে কোন স্থায়ী 

চিহ্ন নেই । অবশ্য এতট] পথ তারা অবিরাম উড়ে 
আসে না, মাঝে মাঝে দামুদ্রিক দ্বীপে বা অন্ত 

কোথাও বিশ্রাম করে নেয়। এক ধরণের ইস 

সাইবেরিয়ার বরকাচ্ছন্ন তুন্দ্র। অঞ্চল ও হিমালয়ের 

মনল সরোবরের ধারে থাকে। শীতকালে তারা 

নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলের খোজে হিমালয়ের উপর 

দিয়ে উড়তে উড়তে কলকাতার এসে পৌছায়। 
এখানে তাঁরা বিশ্রাম নেয় লবণ হ্রদের ধারে ব। 

আলিপুর চিড়িয়াখানার মধ্যে। তারপর আবার উডে 

যায় ত্রঙ্গদেশের পশ্চিম উপকূল ধরে জাভা ঘ্ীপ 
পর্যন্ত | 

পর্যবেক্ষণের ফলে আজ আমব|। পাখীদের 

বিদেশ-যাত্রীর অনেক খুঁটিনাটি এবং তাদের যাত্রাপথ 

সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি । কিন্তু আগে 

পাখীদের সম্বন্ধে মাছষের ধারণা অন্য রকম ছিল। 

তখন বিশ্বাস করা হতো যে, পাখীরা শীতকালে 

পুকুরের কাদার মধ্যে গর্ত করে ঘুমিয়ে থাকে, 

কিংবা শীতকালে তার! চিলে রূপান্তরিত হস্গে যাঁয়। 

কিন্ত যখন বোঝা গেল যে, শীতকালে পাখীব] উড়ে 

অন্ত কোথাও চলে যাঁয়--তখন অনেকে বিশ্বাল 

করতো যে, তার! উড়ে টাদে চলে যায়। 

কিন্তু আক্ত আর সে দ্িননেই। বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণের ফলে যে ভাবে পাখীদের সম্বন্ধে 

এত তথ্য জানা গেছে তা সাধারণতঃ এই-- 
একট ধাতব চাকৃতিতে প্রয়োজনীয় কথা লিখে 

সেটা! পাখীর ডানায় বা পায়ে এটে ছেড়ে 

দেওয়া হয়। পরে পাখীটাকে যেখানে দেখা 

যায়, সেখানে তার সম্বন্ধে একট! বিবরণ রেখে 



অক্টোবর, ১৪৫৯ ] 

আবার তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে 

পাখীদের যাত্তাপথ সন্বদ্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ জানা 

যাঁয়। তাছাড়া গবেষণাগারে বিশেষ ধরণের 

যন্ত্রপাতি বা প্রযোজনমত কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি 

করেও তাঁদের সম্বন্ধে গবেষণ। চালানো হয়। 

দুরের জীয়গ। থেকে নীড়ে ফিরে আসবার ক্ষমত। 
পায়রার সবচেয়ে বেশী বলে পায়রা সম্বদ্ধে অনেক 

পরীক্ষা চালানো হয়েছে । 

পায়রাকে যেভাবে দূর থেকে নীড়ে ফিরতে 
শিক্ষা দেওয়া হয় তা সাধারণতঃ এই যে, প্রথম বারে 

তাদের অল্প দূরত্ব থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তার 

পরের বারে আরও একটু বেশী দূর থেকে, তারপর 

আরও একটু বেশী দুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে 

তাদের নীড়ে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। কুগাশা 

বাখারাপ আবহাওয়ায় বহু পায়রা হারিয়ে যায়, 
তার নীড়ে ফিরতে পারে না। তাই মনে হয়, 
হয়তো এর স্থামী কতকগুলি চিহ্ন দেখে পথ ঠিক 

করতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন বা অজানা 
জায়গ। থেকেও অনেক পায়রা ঘরে ফিরে আসতে 

পাঁরে। তাহলে কি এটা সম্ভব যে, তাদের যখন 

শীড় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়৷ হয় তখন তারা৷ পথের 
বাকগুলি মনে রাখে, আর সেই অন্রধামী রাস্তা 

চিনে ফিরে আসে? কিন্তু অনেক পায়রাকে ঘূর্ণীয়- 
মান বাক্সে করে নিয়ে যাবার সময় পথের বাক 

সপ্বন্ধে তাদের কিছুই জানতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু 

তাতেও বাপায় ফিরে আসতে তাদের অস্থবিধা হয় 

শি। কাজেই মনে হয়--এদেয় পথ নির্ণয়ের কোন 

স্বাভাবিক পন্থা থাকাই সম্ভব। পৃথিবীর ছুটি চুম্বক- 
প্রাস্ত আছে। তার্দের মধ্যে অসংখ্য চুগ্ধক শক্তিরেখা 

চলে গেছে। কম্পাসের কাটার যেমন চুম্ঘক 

প্রান্ত নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে, এই সব পাখীর্দেরও 

হয়তো তেমন কোন ক্ষমতা থাকতে পারে। 

কিন্তু পাখীদের একদিকের ডানায় একট] শক্তিশালী 

চুষ্ঘক বেঁধে তাঁদের উড়িয়ে দিয়ে দেখা গেছে 
যে, এতে তাদের দ্িক-নির্ণয়ের কোন অন্থবিধা 

গুদুর পিয়াসীর এক অজান। অধ্যায় ৫৬৯. 

হয় নি। স্থৃতরাং পৃথিবীর চৌগ্ছক শক্তি এদের 
সম্ভবতঃ কিছুই পাহাধ্য করে না। পৃথিবীর 

অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তনের ফলে আরও এক রকম 

শক্তিবেখার সৃষ্টি হয়, যাকে বলে কোরিয়োলির 

শক্তিরেখা (0০92109185 10:০০) 1 পাখীর অস্তঃ- 

কর্ণের মধ্যে অধর্বৃতাকৃতি যেদব নালী আছে, 

তাদের মধ্যেকার তরল পদার্থের উপর এই শক্তি 

হয়তো কাজ করতে পারে, যার ফলে পাখীরা 
দিক-নির্য়ে সক্ষম হয়। কিন্তু কতকগুলি পাখীর 
এ নালীগুলির ক্ষুদ্রতা দেখে মনে হয়-__হয়তো 

এও সম্ভব নয়। আমরা এ-পর্স্ত সব সম্ভাবন। 

বাতিল করে এসেছি; তার কারণ, এগুলির 

সত্যতা প্রমাণ করবার মৃত প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা 
আজও পাই নি। অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চ। 
পাঁখীরা তাদের পিতামাতার সহায়তা ব্যতিরেকেই 
দেশাস্তরে যাত্রা সরু করে। যে পথে তার! 

জীবনে এর আগে কখনও যায় নি, সেই পথ দিয়ে 

তাঁরা যে রকম নিখুঁতভাবে দ্িক-নিরিয় করে, 

তাতে মনে হয়, তাদের এ ক্ষমত] হয়তো জন্মগত। 

তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বাচ্চার্দের 

এই জন্মগত ক্ষমতা তাদের শুধু একট! সাধারণ 

দিক-নির্য়ের সহায়তা করে) কিন্তু হুনিরিষ্ 

পথের সন্ধান তারা পাঁয় ঝড়দের সঙ্গে চলাফেরার 

অভিজ্ঞতা থেকে । সাধারণতঃ পাখীবা দিনের 
বেলায়, বিশেষ করে মেঘ বা কুয়াশা-শৃন্ 
পরিষফার দিনে যাতায়াত করে। এ-থেকে 

বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃই মনে করছেন যে, পাখীরা 

খুব সম্ভব স্থের সাহাঁষ্যেই দিক-নির্ঁয় করে 

যাতায়াত করে থাকে । জার্মেনীর ডাঃ ক্রেমার 

একটি পরীক্ষা করেন। একটি খাচার চাঁরদিক 

ঢেকে দিয়ে ঢাক্নার গায়ে কয়েকটি জানাল! 

কেটে দেন। এ খাচার মধ্যে একটি পাখী ছেড়ে 
দিয়ে খাঁচার তলায় শুয়ে তিনি লক্ষ্য করেন 

যে, যখনই আকাশে সর্ষের কোন অংশ দেখা যায়, 
কেবল মাত্র তখনই পাখীটি ওড়বার চেষ্টা করে। 



৫৫, 

তিনি আরও দেখেন যে, যেদ্দিক থেকে হ্র্ষের 

আলে! আসে, মোটামুটিভাবে সেই দিকে মুখ করে 
পাখীটি ওড়বার চেষ্টা করে। এ জানালাগুলিতে 

আয়ন। লাগিয়ে আলোর প্রবেশপথ বদলে দিয়ে 

তিনি লক্ষ্য করেন যে, পাধীটিও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক দেই 
অনুযায়ী নিজের ওড়বার দিক পরিবর্তন করেছে। 

ডাঃ ম্যাথিউস একট] তাবুর মধ্যে টবছ্যুতিক আলোর 

সাহায্যে একটি কৃত্রিম স্থ্য ত্ষ্টি করে পবীক্ষা 

চালান। তিনি দেখেন যে, এ কৃত্রিম স্থর্যের অবস্থান 

অঙ্যাম়ী পাখাটি একটি নিদিষ্ট বাক্স থেকে খাবার 

খেতে শিখে; কিন্তু এ হুর্যের অবস্থান বদলে 

দিলেই সে আর একটি খাপি বাক্স থেকে খাবার 

নেবার চেষ্টা করে, যে বাঝ্সট| সর্ষের নতুন অবস্থান 

অনুযায়ী অবশ্য সেই পুরনো বাক্সের জায়গায়ই 
যুয়েছে। 

যে সব পাখা রাত্রে দূর পাল্লার পাড়ি দেয়, তাঁরা 
যে সাধারণতঃ টীদ বা অন্য কোন তারা লক্ষ্য করে 

দিক-নির্যয় করে থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
তবে একথা অবশ্ঠই স্বীকার করতে হবে যে-_স্্য, 

চাদ বা তারার সাহাঁষ্যে দিক-নির্য়ের এই ক্ষমতা 

পাখাঁদের জন্মগত। 

কিন্ত শুধু দিক-নির্ণয় করেই নিতুলভাবে যাত্রা 
করা সম্ভব নয়। এর জন্যে আরও প্রয়োজন 
একটি নিতু'ল সময়-রক্ষক যন্ত্র বা ঘড়ির। তাই 
অনেকে মনে করেন যে, পাখীরা হয়তো তাদের 

শরীরের মধ্যে কোন অদৃশ্ঠ এক সজীব ক্রোনো- 

মিটার বয়ে নিয়ে বেড়ায়। 

মান্গষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পাধীদের দিক-নির্ণয়ের 
মঠিক পদ্ধতি জানবার এখনও 'অনেক বাকী। 

সম্ভবতঃ কোন একটি পদ্ধতি সব পাখীর বেলায়ই 
প্রযোজ্য নয়। তাই এই সত্যের সন্ধান এখনও 
চলছে এবং আরও চলবে। 

স্থলপথে দিক-নির্ণয় 

আমর! প্রতিদিন কি ভাবে দিকনিধয় করে 

ততত।ন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১ম কথা 

যাতায়াত করি তা আগেই বলেছি। সাধারণতঃ 

খুব ছোট স্তন্তপারী প্রাণীরা ( েমন--ইছুর ) বাঁসা 
ছেড়ে প্রায় দেড় মাইলের বেশী দূরে যায় না। 

২২ মাইল বা ৪ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে 
এরা আর কোনদিনই বাপায় ফিরতে পারে না। 

গৃহপালিত জন্তজানোমারের মধ্যে বিড়াল, কুকুর বা 

ঘোড়ার রাস্তা চিনে বাড়ী ফিরে আসবার কথা 

অনেক সময় মজার গল্পের খোরাক ষোগায়। 

বিডালকে নতুন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিলেও 

পে ঠিক রাস্তা চিনে কি ভাবে বাড়ী ফিরে আমে, 

তা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ঘোড়া 

সাধারণতঃ দূরে যাবার সময় রাস্তার স্থায়ী চিহ 
গুলি চিনে রাখে এবং সেগুলি দেখে আখাক 

ফিরে আসতে পারে। কয়েকটা ঘোড়াকে চোখ 

বেঁধে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দুরে নিয়ে 
গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, তারা আর 

ফিরে আদতে পারে না, শুধু উদ্দেশ্তবিহীনভাবে 
ঘুরে বেড়ায়। কুকুরদের উপর যে সব পনীক্ষা 

চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণ 

অজান। জায়গা থেকেও তাঁরা নিজেদের বাসায় ফিরে 

আদতে পারে। তাদের দ্রাণশক্তির প্রথরতা, 

আর রাস্তা চেনবার ক্ষমতার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করলে 

মনে হয়, এদের ভ্রাণশক্তিও এদের রাস্তা চিনতে 

বা দিক-নির্ণয় করতে খুবই সাহাধ্য করে। 
এখন দেখ। যাঁক- ক্ষুদে পিপড়েরা, বিশেষতঃ 

যারা অন্ধ ( যেমন--কয়েক জাতেয় পিঁপড়ে, আর 

উই পোকা), তার! কি ভাবে রাস্তা চিনতে পারে । 

আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, 

একটা ছোট ঘরের এক গ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত 

হয়তো আমাদের কাছে কিছুই নয়, কিন্তু একটা ক্ষুদে 
পিঁপড়ে বা অন্ধ উইপোকার পক্ষে এই দুরত্বই একটা 
বিরাট অজানা! দেশের মত সমস্যার কারণ 

হতে পারে। এসব সামাজিক কীট-পতঙ্গের 

বাই যে খাবারের সন্ধানে যায় তা নয়, কতকগুলি 
কর্মী (যাদের সংখ্য/ অতি অল্প) বেরিয়ে 
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যায়, আর তাদের পথ চেয়ে বাপার হাজার 

হাজার অন্য অধিবাসীরা বসে থাকে। যদি এ 

কর্মীরা ফিরে না আসে তবে বাসার সবাই না 
খেতে পেয়ে মারা ষাবে। কাজেই এদের পক্ষে 

নিখুত দিক-নির্ণয় কতটা! প্রয়োজনীয় তা সহজেই 
বোঝা যায়। 

পরীক্ষা করে দ্বেখা গেছে- চোখ থাক আর 

নাই থাক, এরা তাদের মাথার দু-পাশের শুড় 

দিয়ে সব কিছু অনুভব করতে পারে। কারণ 

আমাদের জীভে স্বাদ অনুভব করবাঁর জন্যে ষে 

অশ্কুভূত্তিশীল কোষগুলি আছে, সেগুলি পিপড়েদের 

শুড়ের মধ্যেই থাকে । তাই এই বিশেষ 

ধরণের দ্িক-শির্ণয়ের পদ্ধতিকে এরা কাজে 

লাগায়--শুধু মাটির উপরেই নয়, অন্ধকার বাসার 
ভিতরে চলাফেরা করবার জন্যে বা সেখানে 

অন্ধকারের মধ্যে শক্র-মিত্র চেনবার জন্যেও। 

পিঁপড়েরা বে লাইন বেঁধে চলে, সেই লাইন আন্গুল 

দিয়ে মুছে দিলে দেখা যায়--যেটুকু জায়গা মুছে 

দেওয়া হয়েছে, তার ছু-ধারে পিঁপড়েরা এসে থমকে 

ঈাড়াযম় এবং বেশ উত্তেঞজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু 

কিছুক্ষণের মধ্যেই আস্তে আস্তে আবার 
তাঁদের পুরনো রাস্তা খুজে বের করে এবং আগের 

মতই সার দিয়ে যাওয়াআপা আরস্ত করে। কিন্ত 
এক টুকৃরা তুলা ওদের লাইনের উপর বুলিয়ে 

দিলে তাতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। 

তাই মনে হয়, ওরা যে রাস্তা তৈরী করে যাতায়াত 

করে, সেই বীন্তায় একরকমের গন্ধ মাখিয়ে দেয় 
এবং নেই গন্ধ চিনে এরা রাস্তা খুঁজে নেয়। কিন্ত 

আঙ্গুল বুলিয়ে দিলে এ রাস্তায় নতুন যে অচেন। 
গন্ধ হয়ে যায়, তাতে এর! বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। 

কিন্ত সম্ভবতঃ তুলায় নতুন কোন গন্ধ থাকে না 

বলে রাস্তা চিনতে তাদের কোন অন্থুবিধা হয় না। 

স্থলপথের প্রাণীদের দ্রিক-নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে 

গবেষণ। চালানো হয়তো আকাশ পথ বা জলপথের 

প্রাণীদের পদ্ধতির গবেষণার চেয়ে অপেক্ষারৃত 

সুদুর পিয়াসীর এক অজাদা অধ্যায় ৫৭১ 

সহজ। কিন্তু স্বলপথে গমনাগমনের জন্কে বিভিন্ন 

প্রাণী যে পস্থা অবলম্বন করে থাকে, তার সম্বন্ধে 

আমরা কিছু জানি না বললেই হয়। 

জলপথে দ্রিক-নির্ণয় 

পাখীর্দের আকাশপথে গমনীগমন আমরা 

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকি; কিন্তু গভীর সমুদ্রে 

অনেক মাছও যে দল বেঁধে হাজার হাজার 

মাইল পাড়ি দেয়, তা আমর! অনেকেই জানি 

না। যারা সমুদ্রে নিয়মিত মাছ ধরে তারা 

অনেক সময় বলে যে, বিশেষ একজাতীয় মাছ 

একটা বিশেষ সময়ে এক জায়গায় প্রচুর পাওয়া 
যায়। কিন্তু এ মাঁছেরা গভীর লমুদ্রে ভ্রমণ 

করবার সময় যে এ পথ দিয়ে যায়, এ ধারণা 

হয়তো! তাদেরও নেই; কারণ জলের উপর 

থেকে ভ্রাম্যমান মাছের ঝাকের সম্বন্ধে কিছুই 
বোঝবার উপায় নেই। 

টুনি মাছেরা বেশ কয়েক হাজার মাইল ধরে 
নিয়মিতভাবে প্রতি বছর সমুক্্যাত্রা করে। এরা 

ডিম পাড়ে ভূমধ্যদাগর এবং তার কাছাকাছি 

পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরে । তারপর তারা 
দল বেঁধে যাত্র। স্থকু করে উত্তর দিকে। 

প্রথমে বুটেনের পশ্চিম উপকৃলধ ধরে, তারপর 

স্কট্ল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত ঘুরে এরা উত্তর সাগরে 

এসে পড়ে। গ্রীপ্ম কালট। উত্তর সাগরে কাটিয়ে তার! 

আবার ফিরে যায় ভূমধ্যসাগরে- ডিম পাড়বার 

জন্যে যে পথে এসেছিল ঠিক মেই পথে । আশ্র্ষের 
কথা এই যে, বড়রা উত্তর সাগরে পৌছাবার 
অনেক পরে বাচ্চারা পৌছায় ঠিক দেই জায়গায় 

বড়দের সাহাধ্য ছাঁড়াও তারা নিতু'লতাবে ঠিক 

রাস্তা খুজে নেয়। 

ঈল্মাছের সমূত্র-যাত্রা আরও আশ্চর্যজনক । 
সাধারণতঃ ইউরোপের নদীসমূহ এবং ভূমধ্য- 
সাগর থেকে ঈল্মাছের] যাত্রা সরু করে। 

হাজার হাজার মাইল কোন স্থায়ী চিহ্ৃবিহীন 
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আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে তারা এসে 

পৌছায় শৈবাল সাগরে (588559 562. )। 

এখানে গভীর সাগরে ডিম পাড়ে এবং 

তারপর সেখানেই তারা মৃত্যু বরণ করে। এদের 
ডিম থেকে এক অদ্ভুত চ্যাপ্ট। ধরণের বাচ্চা জন্মায়, 
যার ধৈজ্ঞানিক নাম লেপ্টে।সিফেলাস। এইগুলি 

শোতে ভেসে ইউরোপের উপকূলে পৌছায় এবং 
সেখানেই বাচ্চাগুলি ধীরে ধীরে ঠিক ঈল্মাছের 
আকৃতি পরিগ্রহ করে ন্দীগুপির ভিতরে গিয়ে 

বনবধান স্থরু করে। এবা ঝড় হলে আবার 

যাত্রা সুরু বরে এদের পিতা-মাতার মত--আবার 

শৈবাল সাগরের উষ্ণ জলে ডিম পেড়ে সেখানেই 

মৃতু বরণ করে। 

সমুদ্রের এই জাতীয় দুবাভিপারী মাছেরা 

স্রোতের প্রবাহের দিক লক্ষ্য করে শিজেদের 

পথ ঠিক করে কিনা, সে সম্বন্ধে যেসব পরীক্ষা 
হয়েছে তাতে এই উপায় এদের পক্ষে সহায়ক 

বলে মনে হয় না। সমুব্রের তলার কাছাকাছি 

থাকলেই এদের পক্ষে ন্লোত-প্রবাহের দ্রিক 

বুঝতে পারা সম্ভব। কিন্তু জলের অত গভীরে 

সাধারণতঃ এরা যাতায়াত করে না। ছিক্ল্ব্যাক 

মাছের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তারা 

শ্রোতের গতি আর প্রবাহেব দিক বুঝতে পারে 

কেবল মাত্র চোখের সাহায্যে; অর্থাৎ স্থায়ী কতক- 

গুলি চিহ্ন লক্ষ্য করে-__যেমন, জলের তলার 

নুড়িপাথর বা জলজ ঘাসপাতা ইত্যাদি দেখে । 

একটি ট্িকৃল্ব্যাক মাছকে একটা কাচের 

পাত্রে জল দিয়ে তাতে ছেড়ে সেই পাত্রের 

চতুর্দিকে একটি সাদা-কালো ডোরাকাটা 
পর্দী দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর ষখন 

এ জলের পাত্রটিকে একটা টান-টেবিলের 

উপর রেখে একদিকে ঘোরানো হয়, তখন মাছটি 

এ ভোরাকাটা স্থির পর্দা অনুযায়ী নিজের অবস্থান 

স্থির রাখবার জন্যে প্রাণপণে শ্োতের উন্টো৷ দিকে 

সাতার কাটতে থাকে। পরে জলপাত্রটিকে স্থির 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ১০ম সংখ্য। 

রেখে চারপাশের পর্দাটিকে ঘে।রানে। হলে জলের 

কোন শ্রে!ত না থাকলেও মাছটি ঘূর্ণায়মান পর্দার 
সঙ্গে সঙ্গে সাতার কেটে ঘুরে বেড়াতে থাকে। 

কিন্ধ পরে এ ডোনবাকাঁট! পর্দার বদলে যখন 

একটি সাদ। পর্দা দিয়ে চারপাশ ঢেকে পাত্রটিকে 

ঘোর!নো হলো, তখন মাছটি আর সাতার কাটলো 

না; কারণ জলের শ্োত থাকলেও মাছটি পাশের 

পর্দ! দেখে তা বুঝতে পারে নি। সুতরাং বোঝা 

যাচ্ছে যে, আশেপাশের জিনিষ দেখে অপ্রত্যক্ষ- 

ভাবে এব। শ্রোতের প্রবাহের দিক বুঝতে পারে। 

পরীক্ষা! করে এ-পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে 

মনে হয়যে সব মাছ নদী থেকে সমুদ্রে প্রবেশ 

করে এবং আবার সমুদ্র থেকে ফিরে এসে নদীতে 

বসবাস করে (যেমন, শ্যামন মাছ ), তাদের 

নিজেদের নিদিষ্ট নদী চেনবার ক্ষমতা জন্মগত 

নয়, তারা এট] জন্মাবার পর শিখে নেয়। কিন্ত 

কি করে তারা তাদের নির্দিষ্ট নদী চিনে নেয়? 

অনেকে মনে করেন--জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব! 

কার্বন ডাইঅক্মাইভ গ্যাসের ঘনত্ব অনুভব করে 

তার! নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছায়। এ ধারণা হয়তো 

সম্পূর্ণ সত্য নয়। এটা ঠিক যে, জলে দ্রবীভূত 

রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষতঃ কব পদার্থ গুলি 

সম্বন্ধে এবা খুবই সচেতন, আর এজন্যে এদের 

ত্রাণেন্দ্রিয় খুব উন্নত। কতকগুলি স্তামনের ভ্ৰাণেন্িয় 

ছিপি লাগিয়ে বন্ধ করে তাদের নদী মোহানায় 

ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, তারা তাদের নিদি্ 

নদীতে ফিরে যেতে পারে নাপাশাপাঁশি নদী 

গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। 

ঈল্মাছের] যখন নদী থেকে হাজার হাজার 

মাইল উন্মুক্ত সাগরের জলের মধ্য দিয়ে ডিম 
পাড়তে যায়, তখন তারা কিভাবে দিক-নির্ণয় 

করে, মেটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার । অনেকে মনে 

করেন ষে, এরা হয়তো জলের উষ্ণতার মাত্রা বা 

সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা অনুভব করে তদমুযায়ী 

পথ নির্ণয় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গভীর সমুদ্রের 



অকৌবর, ১৯৫৯] 

এই,ছুটির কোনটিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। 
তাই যখন আমরা এদের এই নিখুঁত দিক-নির্ণয়ের 
পদ্ধতি কি তা কিছুতেই বুঝতে পারি না, 

তখন এই ক্ষমতা তাদের জন্মগত বলে মেনে নিতে 

বাধ্য হই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যখন 
নদীর ঈল্মাছ সমুদ্র-যাঁরার জন্যে তৈরী হয়, তখন 
পুকুর বা হুদের মধ্যে বন্দী ঈলেরাঁও চঞ্চল হয়ে ওঠে 
এবং যে দিকে পাতার কাটলে তারা সাগরে 

পৌছাতে পারে, মোটামুটি সেদিকেই মুখ করে 
লতার কাটবার চেষ্টা করে। সেজন্যে মনে হয়, 

হয়তো সাগর পাড়ি দেবার প্রেরণ। এবং মোটামুটি 

দিক-নির্ণয়ের একটা সাধারণ ক্ষমতা_-এ ছুটাই 
তাদের জন্মগত বশিষ্ট্য। তবে এদের দেহে যে 

নালীশৃন্য গ্রন্থি আছে, সেগুলি থেকে নিঃস্থত কোন 

হর্মোনও হয়তো এতে তাদের সাহায্য করে। 

নীলনদ এবং পূর্ব আফ্রিকার কতকগুলি নদীতে 
একরকম মাছ দেখা যায় ( 3107910)08 
011961003 ), যাঁরা নিজে দেহের চতুর্দিকে একটা 

বৈছ্যতিক এল।ক1 তৈরী করে। এই এলাকার 

মধ্যে অন্য মাছ বা আর কিছু এগিয়ে আপবার 

চেষ্টা করলে বিছ্যুৎ-তরঙ্গ তাদের অগ্রগতিতে 

ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে মাছ বুঝতে পারে, 
তাদের শত্রু কোথা বা সেধান থেকে পালানো 
উচিত কিনা। এই ধরণের ব্যবস্থায় হয়তো! অল্প 
জায়গার মধ্যে যাতাঁয়াতেরই স্ববিধা হতে পারে, 
দূরতর স্থানে গমনের পক্ষে হয়তে! এট। উপযোগী 
নমু। 

আপাতদৃষ্িতে অসম্ভব মনে হলেও মাছের 

স্থদুর পিয়।সীর এক অজানা অধ্যায় €৭৩ 

দুরতর স্থানে যাত্রাপথে হয়তো বৈছ্যুতিক তরঙ্গ বা 
পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি দ্িক-নির্ণয়ে সাহাধ্য করে ; 
কিন্তু প্রকৃত তথ্য আমরা আজও জানি ন1। 

জলপথে দিক-নির্ণয়ের রহস্য এখনও মাছষের 

অজ্ঞাত। এ সত্য উদ্ধার করা পাখীদের দিক- 
নির্ণয় পদ্ধতি জানবার চেয়েও কঠিন হবে; কারণ 
গভীর জলের অন্ধকার বার্জত্বে মানুষ এখনও 
হস্তক্ষেপের অবাধ অধিকার পায় নি। এ রহস্য 

সমাধানের ভার রয়েছে ভাবী কালের ধৈজ্ঞানিকের 
উপর এবং তার জন্তে এখন গব্ষেণার কাজ সুরু 

হয়েছে । মাছের কান্কে। বালেজে ছাপ দেওয়া 

ছোট ধাতব চাকৃতি এটে তাদের সমুদ্রে ছেড়ে 

দিয়ে তাদের গমনাগমন সথন্ধে খুঁটিনাটি তথ্যাদি 

জানবার জন্তে ষে অন্ুন্ধান চালানো হচ্ছে, তার 

ফলাফল অদুর ভবিষ্যতেই জানবার আশা কর] যায়। 
পশু-পাখীদের দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের বিচিত্র 

পদ্ধতির বিষয় অলোচন] করবার পর আমর! বেশ 

বুঝতে পারছি যে, সাধারণ যে কয়েকটি বাহিক 
উত্তেজনা, যেমন--আলো, শব্দ, রাসায়নিক পদার্থ বা 
স্পর্শ_যেগুলি আমাদেরও দ্িক-নির্ণয়ের একমাত্র 

স্থল, সেগুলিই বিশেষভাবে এদের সহায়তা করে। 
তবে পার্থক্য এই যে, এগুলির কোন কোনটার 

সম্বন্ধে এদের ইন্দ্রিম বিশেষ সচেতন । আর তার 
জন্যে এদের এই সংশ্লিষ্ট ইন্দ্িয়গ্ুলির গঠনও অন্ত 
ধরণের হয়ে থাকে । কিন্তু পণু-পক্ষীর কতকগুলি 

বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অদ্ভুত কার্ধক্ষমতা দেখে আমরা যেন 
এগুলিকে তার্দের অত্যাশ্্য কোন অপাধিব 
ক্ষমত। বলে তুল না করি। 



আযান্টিবায়োটিকা 
প্রীপ্রতাপরঞ্জন মাইতি 

আযার্টিবায়োটিকা আবিষ্কার জীবাধু-বিজানে এক 

যুগান্তকারী ঘটনা । আ্যার্টিবায়োটিক্স কথাটা 

বর্তমান যুগে বুল পরিচিত- বিশেষতঃ চিকিৎসা- 

বিদদের নিকট । বিংশ শতাব্দীর উন্নত ও অভিনব 

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আযান্টিবায়োটিকপের অবদান 

অতুষ্গনীয়--রোগ-প্রতিষেধক হিসাবে এর ক্রিয়াকলাপ 
অত্যাশ্চর্য এবং আশু ফলপ্রদ। 

আযর্টিবায়োটিক্স বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, 

তা হলে রোগবীজের প্রাণহানিকর কোন বস্ত বা 

অবস্থা। আযা্টিবায়োসিস সম্বন্ধে ১৮৮৯ সালে 

বিজ্ঞানী ভিলোমিন লিখেছেন--শিকারের উপর 

লম্ফ গুদ1নোগ্যত সিংহ এবং ক্ষত বিষাক্তকাঁরী সর্প 

পরাশ্রয়ী হিসাবে পরিগণিত নয়। এ-ক্ষেত্রে জীবন- 

ধারণের জন্যে একে অপরকে বিনষ্ট করে । প্রথম প্রাণী 

সম্পূর্ণ কর্মঠ এবং অন্যটি হীনবল। এদের সম্বন্ধকে 
সাধারণভাবে বল] যেতে পারে আযা্টিবায়োদিল এবং 

সক্রিয় অংশ-গ্রহণকাঁরীকে বলা হয় আযাটিবায়োট। 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ফার্মেনীতে আ্যা্টিবায়োটিক্স 

বলতে বোঝায়--কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র জীবের (01010 

01£9101501) দেহ-নিঃ্ঘত বিপাকীয় পদার্থ__যা 

অতি অল্পমাত্রায় বর্তমান থেকেও অন্যান্য ক্ষুপ্রাতি- 

ক্ষদ্র জীবের সজীব ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধাচরণ 
করে। আরও সহজভাবে বলা যেতে পারে -_অ্যান্টি- 

বায়োটিক্স হলে জীবাণুনাশক পদার্থ । 

অষ্টাদশ শতাববীতে ৫জব-সংশ্লেষক জীবাণুর দ্বারা 

সন্ধিত তরল পদার্থের অপরিক্রত নিষ্কাশন 
থেকেই আ্যার্টিবায়োটিকস তৈরী হতো, অথবা 

খুব কম ক্ষেত্রেই জীবাণু থেকে নিষ্কাশন করে 
তৈরী করা হতো। অন্ততঃ ২,৫০০ বছর আগেও 

চীনের লোকেরা সয়াবীন মস্থনজাত দধির রোগ 

উপশমের ক্ষমতার কথ] অবগত ছিল এবং তা! হৃষ্টব্রণ, 

ফোড়া ও অন্যান্য ক্ষতে ব্যবহার করা হতো। 

১৬৮৩ খুষ্টান্ে আযান্টনী ভন্ লিউয়েনহুক 

কতৃকি ব্যার্টরিয়া আবিষ্কৃত হয়। উনবিংশ 

শতাব্দীর পূর্ব পর্যস্ত এ-সম্বদ্ধে খুব কমই অনুসন্ধান 

করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই 
পাস্তর, কণ এবং কক্ প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টায় জীবাণু 

বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত পগনীয় বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ 

করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পাস্তর ও জুবাট” কতৃক থিরা- 

পিউটিক এজেন্ট এবং রোগ-সংক্রমণকারী হিসাঁবে 

জীবাণুর কার্যকরী শক্তি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তারা 

পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ্টেরাইল ইউরিনে ব্যাসিলাদ 
আনথণপিস ত্রত বৃদ্ধিপ্রাঞ্ত হয়; কিন্তু ইউরিনে 
বাতাসে ভাসমান কোন সাধারণ ব্যা করিয়া প্রবেশ 

করালে ব্যাদিলাম বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয় না বরং শীঘ্রই 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৮৫ সালে কশিল ও বেবস্ এই 

পিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি জীবাণুর মধ্যে 

পরম্পর বিরোধীতা বিষয়ে বেশ কিছুট। অনুসন্ধান ও 

গবেষণ। করা হয়, তবে ভবিষ্যতে এক ব্যাকৃটিরিয়াম- 

ঘটিত রোগ অন্য ব্যাক্টিরিয়াম বারা উপশম করা 

সম্ভব। প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা হলো ১৮৮৭ 

সালে 2.6019001001)611561975 প্রক্রিয়ায়---যে 

প্রক্রিঘ্নায় প্যাথোঞ্জেনিক জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত 

রোগীর দেহে সেই জীবাণু-প্রতিরোধকারী নন- 

প্যাথোজেনিক জীবাণু টীকার মাধ্যমে প্রবেশ করানো 

হয়। এরূপ প্রয়োগের ফলে টিউবারকিউলো পিস, 

ডিপথিরিযা, আযান্থাঁক্প, কলেরা, প্লেগ ও অন্থান্য 

রোগে উপকার পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে গ্রয়োগ- 

পদ্ধতির পরিবর্তন হলো! । এ-ক্ষেত্রে বিশেষ একপ্রকার 

জীবাণুর দেহ-নিষাশিত পদার্থ আক্রমণকাবী জীবাণুর 
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বিনাশসাধনে বা বৃদ্ধি-প্রতিরোধকল্পে আক্রান্ত 

রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে ছত্রাক 

এ ব্যার্কটরিয়া-নিষাশিত পদার্থ সাফল্যজনকভাবে 

ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কনিল ও বেবস্-এর 

এরূপ স্বতঃপিদ্ধ অন্ুমান অনুযায়ী এক জীবাণু থেকে 
উদ্ভূত বাঁসায়নিক পদার্থ মাত্রান্ুসারে অন্যান্য 

জীবাণুকে বাধা দিতে, নিস্তেজ করতে অথবা বিনাশ 

করতে সক্ষম কোন পদার্থ ব্তমানে আযটিবায়োটিঝ্স 

হিসাবে পরিচিত। 

, আযান্টিবায়োটিক্স হলো সজীব কর্মক্ষমতীসম্পন্ন 

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ- যার মধ্যে সাধারণভাবে 

ছুটি ধর্স বর্তমান। একটি ফিজিকো-কেমিক্যাল, 

অন্যটি বায়োলজিক। প্রাকৃত-রাঁপাপ্ননিক ধর্ম 

অন্ুমারে পরস্পরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। আর 

দ্িতীয়টি--বিভিন্ন আযার্টিবায়োটিকূদের জীবাণু 

প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ভেষজ-গুণ প্রকাশ করে। 

প্রাকৃতিক উতৎ্ন থেকেই অ।টিবায়োটিক 

উত্পাদন করা হয়। এখনও উত্তিদই হলো বৃহত্তম 

উৎস--য1 থেকে গ্রাঞ্ধ ভেষজ বহুবিধ সংক্রামক 

রোগে কাঁধকরী। কুইনাইন এবং আর কয়েকটি 

ছাড়া বতণমান গবেষণার ফলে প্রাণীদেহ ও উচ্চ- 

স্তরের উদ্ভিদেহ থেকে এধরণের এমন কোন পদার্থ 

আবিষ্কৃত হয় শি, যা সংক্রামক-বোগ প্রতিগোধে 

জীবাণু উদ্ভত আযাটিবায়োটিক্সের সঙ্গে প্রতি" 

যোগিতা করতে পারে। মাটিকেও পরোক্ষভাবে 

আর এক উত্স হিসাবে ধরা যেতে পারে; কেনন৷ 

মাটিতেও অনেক জীবাণু বতমান--যে গুলি 

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে কার্ধকরী আযাণ্টিবাফজোটিক পদার্থ 

উত্পাদনে সক্ষম। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ ও 

আন্টিবায়োটিঝস ৫৭৫ 

অন্তান্ত প্রাণীর পক্ষে প্যাথোজেনিক--এমন কোন 

জীবাণুর সন্ধান পাওয়ার জন্যে মাটি পরীক্ষার দ্বারা 

নানাভাবে গবেষণা করা হয়। শেষ পর্যস্ত এই 
সিদ্ধান্তে আপা যাঁয় যে, পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণকারী 

নানাপ্রকার জীবাখু ব্তমান থাকায় স্বাভাবিক 

মাটিতে এই ধরণের জীবাণুর পক্ষে সাধারণতঃ 

জীবনধার্ণ করা সম্ভব নম। 

কোন আযন্টিবায়োটিক পদার্থ এক জীবাণু থেকে 
তৈরী হতে পাঁরে অথব! কয়েকটি বিভিন্ন প্রজাতি- 

ভূক্ত (52990163) বা কখনও বিভিন্ন গণতুক্ত 

(96045) জীবাণুর ঠজব-সংশ্লেষণের ফলে স্থষ্ট হতে 

পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ 

শতাব্দীর প্রথমভাগে কয়েকটি আ্যান্টিবায়োটিক্স 

নিয়ে চিকিৎসামূলক পরীক্ষা করা হয়। বিংশ 

শতাব্দীতেই প্রায় অধিকাংশ আযাটিবায়োটিক্স 

আবিষ্কৃত হয় এবং আ্যার্টিবায়োটিকূসের অধিকাংশ 

ব্যাকপিয়া, আ(কনোমাইসেটিস ও ছত্রাক থেকে 

পাওয়া যায়। কেবল মাত্র ১৯২৭৯ সাল থেকে ১৯৫৩ 

সালের মধ্যে এই তিনটির বিপাকীয় পদার্থ থেকে 

ছুই শতেরও বেশী আ'টিবায়োটিক্স আবিষ্কৃত 

হয়েছে-তবে এদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র চিকিৎসা- 

ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী। উচ্চ স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণী 

কতৃক ৫জবসংক্লেষণের ফলে '4১0013196158119 

৪০0৮০ 9£01)05' আবিষ্ভুত হয়েছে_-যা ব্যার করিয়া, 

ঈষ্ট, ছত্রাক প্রভৃতির দ্বার সই রোগের প্রতিষেধক। 

টৈবসংষ্জেষক জীবাণুর শ্রেণীভেদে আযাট্টিবায়োটিক্ 

পদার্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক 

বিভাগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ দেওয়া 

হলো। 

আযান্টিবায়োটিকূদের সংশ্লেষকের জৈব উৎম জীবণু-যার বিরুদ্ধে আবিষ্কারের 

নাম বিভাগ কার্ধকরা কাল। 

বেসিট্রেমিন ব্যার্টিরিয়। ব্যাসিলাস্ সাবটিলিস গ্রাম পজিটিভ ব্যার্্বিয়া ১৯৪৫ 

গ্র্যামিসিডিন রঃ না ব্রেভিস টা ১৯৪১ 
পলিমিক্সি-এ », পলিমিক্সা গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যার্কিরিয়া ১৯৪৭ 
প্রোটাপ্টিন রঃ প্রোটিয়াম মাইকো-ব্যার্টিরিয়া ১৯৫১ 
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আযা্টিবায়োটিকসের সংশ্লেষকের জব উৎস জীবাণু-যার বিকুদ্ধে আবিষারের 
নাম . বিভগ কাধকরী কাল। 

পায়োসায়ানেজ ১, সিউডোমোনান আরুগিনোদস। গ্র্যাম পজিটিভ ব্যার্করিয়া ১৯০১ 

অরিওমাইপিন আর্িনোমাইসেটিপ হ্রেপ্টোমাইনিন অরিওফ্যাপিয়েক্স গ্র্যাম(+)0-)ব্যার্কিরিয়া ১৯৪৮ 

রিকেট্সিয়া 
ক্লোরোমাইসেটিন ১, রী ভেনিছুয়েলি রি ১৯৪৭ 
ইরিথেণমাইপিন ১, রঃ ইরিথি যান গ্রযাম (+)(-) ব্যাকিরিয়া। ১৯৫২ 

ভাইরাস, রিকেট্পিয়া 
নিওমাইসিন রি ফ্রাঁডি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাউরিয়া ১৯৪৯ 
ট্রেপ্টোমাইসিন ১, রা গ্রিণিয়ান না ১৯৪৪ 

টেরামাইসিন ৯, রঃ সম্পেসিজ (92) গ্র্যাম (+)(0-) ব্যািরিয়া, ৯১৯৫০ 

রিকেট্সিয়া 

কডিসেপিন ছত্রাক কডিসেপস্ মিলিটাপিন মাইকো-ব্য বিয়া ১৯৫১ 

জাইগ্যা্টিন ১) এস্পারদিলাপ জাইগ্যান্টিয়াপ গ্রযাম নেগেটিভ ব্যার্কিরিয়া ১৯৫১ 

পেনিলিলিনা ১, পেনিশিলিমাম নোটাটাম গ্রাম পজিটিভ ব্যারকরিয়া, 

স্পাইরোকিটুল ১৯২৪ 

মাইসিলিন ১, হাইফোমাইপসিন আন্টিবাধোটিকাপ গ্রাম (+)0-)ব্যার্টিবিয়া ১৯৫৭ 

এলিপিন উচ্চস্তরের উদ্চিদ এলিগ্ান সেটাইভাম ব্যাকরিয়া 

বার্বেধিন বাবেরিস স্পেসিজ (9০) ব্যাঁ উঈরিয়া, ছত্রাক 

কুইনাইনা ১, পিগ্কেনা লেজারিয়াঁনা, প্রাসমোডিমাম ভাইভ্যাক্ 
, সাঞ্ছিকুত্রা 

ইরিথিন প্রাণী লোহিত কণিকা ব্যাকিরিয়া 

হেলিলিডিন ৯) স্থল-শামুক হিমৌফিলা পাট,সিস 

লাইসোৌজাইম », ডিম্ব-শ্বেতাঁংশ, অশ্রু, লালা ব্যাকরিয়া 

আযটিবায়ে।টিকা প্রস্তত করা অত্যন্ত বষ্টনাধ্য 

ও ব্যয়সাধা ব্যাপার । বহু চেষ্টার পর খুব বেশী 

পরিমাণে উত্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফেবল- 

মাত্র ক্লোরোমাইসেটিন খুব বেশী পরিমাণে রাঁলা- 

যনিক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে গ্রস্তত 

কর সম্ভব হচ্ছে-আর অন্যান্তগুলিকে টজব- 

ংগ্লেধণের দ্বারা প্রস্তত করা হয়। শন্ধান (01:1001)- 

ঢ০6108) প্রকক্রঘাজাত আযান্টিবায়োটিকৃসের প্রস্ত ত- 

প্রণালীকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়__- 

(১) ইনোকিউলাম বা সীড প্রস্ততি--সীড 

প্রস্তি বলতে বোঝায়-যে জীবাণু (8010:০- 

91££91)573) থেকে আয্টিবাযোটিক্ম উত্পাদন 

কর] হম, উপযুক্ত খাগ্ভলমন্বিত পাত্রে সেই জীবাণুর 

উন্নতিসান্ন করা-যাতে এ অবস্থায় দেহবুদ্ধি ও 

বংশবৃদ্ধি ঘটে । আযণ্টিবায়োটিক্স প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 

জীবাণুর প্রকার (81001011965 908177) নির্বাচন 

করাই প্রথম কথা এবং উৎপাদন বেশী পাওয়া 

যায় ততক্ষণই--যতক্ষণ এই সীডের উচ্চ উৎপাদিকা 

শঞ্তি বজায় থাকে । উৎপাদন শক্তি বজায় 

রাখবার জন্যে অনেক সময় বুদ্ধি উদ্দীপক পদার্থ 

সংযোগ করা হয়। র 

(২) টজব-নংগ্লেষণ--জীবাগুর সহযোগিতায় 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

সরল অট্গৈব পদার্থকে জটিল জৈব-পদার্থে রূপাস্তরিত 

করা। 

(৩) নিষ্কাশন-- প্রথম কাঁজ হলো সন্ধিত তরল- 

পদার্থ থেকে জীবাণু পৃথক করা। 

(৪) বিশুদ্ধিকরণ--ফিজিকোৌঁ-কেমিক্যাঁল প্র্তি- 

য়ায় পরিষ্কৃত তরল পদার্থ থেকে আযাণ্টিবায়োটিক 

পদার্থ উদ্ধার করা; ইলেক্ট্রো-ডায়ালিসিস্ প্রক্রিয়ায় 

পাইরোজেন দূষিত পদার্থ পৃথক কর) ব্যার করিও- 
লঙ্জিক ফিন্টারের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে নিঝাঁজ 

করা; শেষে নিবাঁজ আ্যা্টিবায়োটিক্সকে জল ও 

অন্যান্ত ভ্রাবক মুক্ত করা। 

(৫) পরীক্ষাকরণ--(১) মাত্রা নিরূপণ, 

(২) কাধকরী শক্তি পরীক্ষা, (৩) বিষব্রিয়। 

সষ্টি করে কিনা- তা 0%1515 পরীক্ষার দ্বারা 

নিণয় করা, (৪) গ্রাণীদেহে তাঁপবৃদ্ধি ( জরশ্থষ্টি) 

করে কিনা--তা পাইরোজেন পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত 

হওয়া ইত্যাদি | এভাবে পরীক্ষার ঘারা প্রয়োগের 
উপযুক্ত বিবৌচিত হলেই চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করা হয়। 

এ-পর্যস্ত অনেক আযার্টিবায়োটিকস আবিষ্কৃত 

হয়েছে এবং বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করাও সম্ভব 

হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্রকয়েকটিকে চিকিৎসা- 

ক্ষেত্রে রোগ-প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা চলে। 

এদের মধ্যে আছে পেনিসিলিন, ই্রেপ্টোমীইপিন, 

ক্লোরোৌমাইসেটিন, অরিওবাইসিন, টেরাঁমাইসিন, 

ইরিথেমাইসিন ইত্যাদি । 40601109060 902০0 

অনুষায়ী বহুপ্রকার জীবাণুর উপর কার্ধকরী শক্তির 

মান অন্গসারে সাজালে প্রথমে আসে টেরামাইপিন, 

ক্রমে অরিওমাইপিন, ইরিখো মাইলিন, ক্লোরোমাই- 
সেটিন, পেনিসিলিন, ই্রেপ্টোমাইসিন, নিওমাইসিন 

ইত্যাদি। পেনিপিলিন শ্বাদে অল্প এবং জলে দ্রবণীয়। 

পদার্থটা আরটিনোমাইসেটিস, স্পাইরোকিট্স্ 

গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাঁটিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্ধকরী এবং 

পেরিটোনাইটিদ, আযান্থঝ্স, টিটেনাস, সিফিলিস, 
গনোরিয়া, ডিপ থিরিয়! প্রভৃতি রোগে প্রতিষেধক 

আযান্টিবায়োটিক & ৭৭ 

হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেহে বিষক্রিয়! স্টি না 

করাই হলো পেনিসিলিনের বিশেষত্ব । কোন কোন 

ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া সষ্টি করলেও কার্কারিতা ও 

উপকারিতার তুলনায় খুবই কম। এই কারণে কোন 
রোগে পেনিসিলিন ও অন্য আ্যার্টিবায়োটিক 

প্রযোজ্য হলে পেনিসিলিন প্রয়োগই সঙ্গত। রক্ত 

থেকে অস্থি, মজ্জা, কেন্দ্রীয় নাযুতন্ত্র, সেবিত্রো- 
স্পাইন্যাল ফুইড গ্রভৃতি ছাড়া অন্ত দেহতস্ততে 

পেনিসিলিন সহজেই প্রসার লাভ করে। ট্রেপ্টো- 

মাইসিন একটি ক্ষারক এবং জলে দ্রব্ণীন্ 

পদার্থ । পদার্থটি গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যার্টিরিয়ার 

বিরুদ্ধে কার্ধকরী এবং গ্রেগ, ব)াসিলারী আমাশয়, 

ভিত্রিও কলেরি, হিমোফিলাস ইনফ্রুয়েঞি, 

প্রোটিয়া ভাঁলগারিস প্রভৃতির প্রতিরোধে 

ব্বস্ৃত হয়। ই্রেপ্টোমাইসিনে 10101 

বর্তমান--তবে খুব কম। টিউবারকিউলোপিস 

রোগে কার্ধকরী শক্তিই এর বিশেষত্ব এবং পেনি- 

পিপিনের মত অতি সহজে রক্তশ্রোতে মিশে যেতে 

পারে। ক্লোরোমাইসেটিন-রিকেট্সিয়া, গ্র্যাম 

পঞ্জিটিভ ও নেগেটিভ ব্যা উরিয়া, ভাইরান প্রভৃতির 

প্রতিরোধক এবং আযামিবিক আমাশয়, টাইফয়েড, 

ট্রযাকোমা, মাম্পন্, পিং কাশি, প্রাথমিক 

নিউমোনিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে কার্ধকরী। অরিও- 

মাইসিন--গ্র্যাম পজিটিভ ও নেগেটিভ ব্যার্টিরিয়া, 

রিকেট্নিয় প্রভৃতির কার্ধকরী শক্তিকে ব্যাহত করে 

এবং গ্র্যাচছলোম! ইছুইনেল, লিক্ফে। গ্র্যালোম? 

ভেনেবিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ভাইরাস- 

ঘটিত রোগে ব্যবহৃত হয়। গ্র্যাম পজিটিভ ও 

নেগেটিভ ব্যার্টিরিয়া, রিকেটুসিয়া প্রভৃতির প্রতি- 

বোধক হিনাবে টেরামাইসিন এবং গ্র্যাম পজিটিভ 

ও নেগেটিভ ব্য উবিয়া,রিকেটুসিয়া, স্পাইরোকিট্স্ 

প্রোটোজোয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইরিথেমাইনিন 
ব্যবহার করা চলে। 

আযাণ্টিবায়োটিকৃসের ধর্মই হলো-_পৃ'জ, সিরাম, 

বার্িবিয়ার আধিকা অথবা সংক্রামক রোগের 



৫৭ 

অগ্তান্ত অবস্থ! বঙ্জায় থাক! সত্বেও রোগ-গ্রতিরোৌধক 

কার্ধকারিতা হ্রাস প্রার্ধ হয় না। আাণ্ট- 

বায়োটিক্স প্রয়োগের সবচেয়ে বড় অস্তরবিধা হলো-__ 

রোগীর দেহে কম-বেশী বিষক্রিয়া সষ্টি করা। 

আর্টিবায়োটিকসের এক্ধপ বিষক্রিঘ্া দূর করবার 

জন্যে বিজ্ঞানীদের চেষ্টা ও গবেষণার বিরাম নেই। 

একদিন ধে এই প্রচেষ্টা সফল হবে তাঁর ইঙ্গিত 

পাওয়া যায় পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এন্জাইম পেনি- 

সিলিনেজ' ব্যবহ'রের মধ্যে । 

রোগের ওষুধ হিসাবে আআন্টিবায়োটিক্স 

নির্বাচন কর! একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কোন 

রোগীর দেহে 

দায়ী-_স্ই জীবাণুর রকমফের অচ্ুসবে আণ্টি- 

বায়োটিকস নির্বাচন করা হয় । যদি গ্রযাম পজিটিভ 

ব্যার্কিরিয়! সংক্রমণের কারণ হয়, তবে পেনিসিপিন ; 

গ্রযাম নেশেটিত ব্যা করিয়া হলে অবিওমাইপিন বা 

টেরামাইসিন; আর রিকেট্সিয়ার ক্ষেত্রে ক্লোরো- 

মাইসেটিন প্রয়োগই সঙ্গত। রোগে উপযুক্ত 
আযান্টিবায়োটিক প্রয়োগে যেমন ভ্রত ফল পাঁওয়া 

যায়, তেমনি ভুল প্রয়োগে রোগীর খুব বেশী অনিষ্টও 

সাধিত হয়। তুল প্রয়োগ কেবল মাত্র আযান্টি- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

রোগ-সংক্রমণের জন্যে যে জীবাণু 

[ ১২শবর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

বায়োটিকসের প্রতিষেধক ক্ষমতাকে নষ্ট করেই 
শ্গাস্ত থাকে না বাগমুক্তিও অনেক পিছিয়ে 

দেয়। সেই কারণে কখন কিভাবে এবং কোন্ 

রকম আযান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে 

সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর! একান্ত প্রয়োজন। 

আণ্টিবায়োটিক্সের আবিষ্কার বতমান যুগের 

অন্যতম আশ্চর্ধ ঘটনা। দ্রুত এবং বিস্ময়কর এদের 

রোঁগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা । তাই বিংশ শতাব্দীর 

বর্তমান উন্নত চিকিৎসা-শাস্ত্রে এদের গুরুত্ব অনেক- 

খানি, দান অতুলনীয়। আযান্টিবায়োটিকূদের কার্ম- 

ক!পিতার বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা দিনের 

পর দিন যতই বাড়ছে--শক্তি-সঞ্চয়কারী জীবাণুকে 

নিস্তেজ ও নিঃশেষ করবার জন্যে এবং রোগের কবল 

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জীব-বিজ্ঞানীদের--বিশেষ 

করে জীবাণুবিদ্দের উত্পাহ, চে! ও গব্ষেণ। ততই 

বেড়ে চলেছে । ব্তমানে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েছ, 

কলেরা, টি. বি. প্রভৃতি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা 

খিদ্দের আয়ভাধীন। এমন একদিন আপবে-_-যেদিন 

যাবতীয় জীবাখুর-প্রতিরোধক আ্যা্টিবায়োটিঝ্স 

আবিষত হবে এবং রোগীর দেহে কাঁধকপী হবে। 

সেদিন 'ছুরারোগ)” কথাটা থাকবে কিনা সন্দেহ। 

চক্দ্রলোকে উৎক্ষিপ্ত রকেট হইতে প্রাপ্ত তথ্য 
গত ১২ই সেপ্টেম্বর মহাকাশগাঁমী যে সোভিয়েট 

রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল, তাহা 

তৃতীয় দ্িবন ১৪ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রলৌকে গিয়া 

পৌছায়। 
বহু পর্যায়বিশিষ্ট এই সোভিয়েট রকেট চন্দ্রলোকে 

পূর্ব-পরিকল্িত পথ ধরিয়াই গিয়াছে । উড্ডয়নের 

স্থরু হইতে শেষ পর্যস্ত রকেটের যন্ত্রপাতি ও সাজ- 

সরঞ্জাম স্বাভাবিকভাবেই কাজ করিয়াছে । 

রুকেটের অভ্যন্তরে বেতার ব্যবস্থার সাহায্যে 

উতক্ষেপণের সময় হইতে আরস্ত করিয়া বৈজ্ঞ!নিক 

সাজসরঞামের আধারটি চন্দ্রে গিয়া পৌছানো পর্যন্ত 
রকেটটির গতিপথ ও উড্ডপ্জন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ 
করা সম্ভব হইয়াছে । 

ভূ-পৃষ্ঠস্থিত স্বয়ংক্রিয় পরিমীপক যন্ত্রগুপির সুষ্ঠ 

ও সফল কর্ম সম্পাদনের ফলেই রকেটটির উড্ডয়নের 

প্রকৃত পথের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ চালাইয়া 

যাওয়া, পূর্ব-পরিকল্পিত পথের সহিত উহার 

তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা এবং রকেটটির চন্দ্র 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

পৌছিবার সময় ও স্থান আগে হইতে সঠিক 

নির্ণয় কর| সম্ভব হইয়াছে। 

যাবতীয় পরিমীপ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে 

সৌভিয়েট রকেটটির প্রকৃত গতিপথের বিশ্লেষণের ফলে 

এখন বল! সম্ভব হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক সাজনরঞ্জামের 

আধারটি ও রকেটের শেষ পর্যায়টি চক্রের ঠিক 

কোথায় গিয়। অবতরণ করিয়াছে । লব্ধ তথ্যা্দির 

পর্যালোচনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাশুগ্ত- 

যাত্রী সোভিছেটি রকেটের আধারটি চাদের পৃষ্ে 

গিয়া পড়িয়াছে-আরেষ্িলান, আর্কিমিভিন ও 

অটোলিকান গহ্বর তিনটির সম্নিকটস্থ “প্রশাস্তি 

সায়রের” পূর্ব পার্খে। আধারটি চন্দ্রের উপরে গিয়া 

পড়িয়ছে +৩০ ডিগ্রী চান্দ্র অক্ষাংশ ও শুন্য 

চক্দলৌকে উৎক্ষিগত রকেট হইতে প্রাপ্ত তথ্য ৫৭৭ 

ডিগ্রী চান্দ্র ভ্রাবিষায়। যন্ত্রপাতি সহ আধারটি 

যে বিন্দুতে অবতরণ করে তাহা চাদের দৃশ্যমান 

অংশের কেন্দ্র হইতে প্রায় ৮** কিলোমিটার 

দূরে | 

আধারটি যখন চন্দ্রপুঠের উপরে পতিত হয়, 

তখন চাদের উপরিতলের দিক হইতে উহার 

গতিপথের নতি ( ইন্পিনেশন ) ছিল প্রায় ৬" 

ডিগ্রী। চন্দ্রের তুলনায় আধারটির আপেক্ষিক 

গতি ছিল সেকেণ্ডে ৩৩ কিলোমিটার । 

যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে 

নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যাঁয় থে, আধারটি ছাড়! 

এই মহাকাশগ।মী রকেটের সর্বশেষ পর্ধাকটিও চাদে 

গিয়া পৌছিয়াছে। 

চন্দ্রের মানচিত্র £ চিহিত চতুক্ষোণ স্থানটির এক জারগাঁয় উৎক্ষিপ্ত 

সোভিয়েট রকেটটি গিয়া পড়ে। 

ন্দ্রপৃষ্ঠের কলম্বচিহ্থিত স্থানগু'লকে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা প্রাচীন পুরাঁণে 

বণিত সমূত্র গুলির নাম অন্ুুমারে নামাক্ষিত করিয়াছেন। 

১ প্রাচুর্ষের সয়র ( সী অফ আ্যাবাগ্যান্স ) 



৫৮০ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 

২--অমৃত সায়র ( সী অফ নেকটার)) 
৩--শান্তির সায়র (সী অফ ট্রান্ক্যুইলিটি )) 

৪--সক্কট সায়র ( মী অক ক্রাইসিস) 
৫-_প্রশাস্তি সায়র ( সী অফ সেরিনিটি )) 

৬-_বাম্প সায়র (সী অফ ভেপাপ); 
*__নাঞ্তা সায়র ( সী অক গেল্স); 

৮--মেঘ সায়র ( সী অফ ক্লাউড স্)) 

৯_আর্তার সায়র (সী অফ হিউমিডিটি ); 
১০-বুষ্ট সায়র (সী অফ রেন্স্)। 

পূর্বেই জানানো হইয়াছিল যে, এই দ্বিতীয় 
বকেটের সাহাধ্যে নিম্মোক্ত বিষয় গুলি সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল--পৃথিবীর চৌপক ক্ষেত্র, 
চন্দ্রের চৌম্বক শ্মেত্র, পৃথিবীর চারদিকের তেজঞ্রি় 
বলয়, মহাজ।গতিক রশ্মি বিকিরণের তীব্রতা, মহা- 
জাগতিক বিকিরণের অন্ততুক্ত ভারী নিউক্লিয়াস, 
আন্তগ্রহ পদার্থকণার গ্যাসীয় সংযুক্তি এবং উল্ধা- 
কণাসমুহ। 

এই সব বিষয়ে লব্ধ তথ্যাদি পরীক্ষা ও 
পর্যালোচনা! করিয়া জানা গিয়াছে যে, আধার্টির 
বৈজ্ঞানিক ও সঙ্কেত-প্রেরণের সাজস্রঞ্জীম শেষ প্স্ত 
স্বাভীবিকভাবেই কাজ করিয়াছিল 

লন্ধ তথ্যা্দির সাঙ্কেতিক ভাষার প্রাথমিক 
অর্থোদ্ধারের কাজ স্থসম্পন্ন হইয়াছে । 

প্রাথমিক তথ্যাদি হইতে এখন নিম্নোক্ত 
পিদ্ধান্তগুলিতে পৌছানো যাইতে পারে 

১। ম্যাগ্েটোমিটার কর্তৃক প্রেরিত সঙ্কেত 

অনুপারে টার্দের কোন চৌথক ক্ষেত্রের সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই; 

২। চন্দ্রের কাছাকাছি তেজক্রিমার তীব্রতার 
পরিমাপ হইতে তড়িতাবিষ্ট কণাপমূহের কোন 
তেজক্ষিয় বলয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। 

৩। গ্রথম হইতে শেষ পর্ষস্ত বকেটের গতি পথ- 

বরাবর মহাশূন্যে মহাজাগতিক বিকিরণের সাধারণ 
প্রবাহ এবং হিলিফ্গাম নিউক্রিয়াম (আল্ফা 
কণাসমৃহ), কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও 
মহাজাগতিক রশ্মির ভারী নিউক্লিয়াসের পরিমাপ 
করা হইয়াছে; 

৪। এক্স-রে, গামা-রে, উচ্চ ও অল্প শক্তিসম্পন্ন 

ইলেকট্রন এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা সম্পর্কে নৃতন 
তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে; 

৫। পৃথিবীর তেজন্কিয় বলয়ের অভ্যন্তরে 

পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে; 

৬। আধারে রক্ষিত ধন-তড়িতাঁবিষ্ট কণার 
চারটি প্রকোষ্ঠে যে আয়নিত গ্যাস-কণিকা প্রবেশ 
করে, তাহার ফলে তড়িত্প্রবাহের স্্টি হয়। 
রকেটটির গতিপথে এই ড়িত্গরবাঁহের তীব্রত। 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হইয়াছিল। ইহ] 
হইতে দেখা যাইতেছে--পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত 
মহাশৃন্তদেশ জুড়িয়া৷ বিভিন্ন স্থানে এই আয়নিত 
গ্যাকণিকাঁর সংখ্য। হইল প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটাঁবে 
এক শতেরও কম । চন্দ্র হইতে প্রায় ১ হাজার 
কিলোমিটার দুরত্বে এই তড়িশ্প্রবাহের তীব্রতা 
বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, হয় চন্দ্রকে 
ঘিরিয়া পৃথিবীর আয়নমগুলের অন্থরূপ একটি 
আয়নিত গ্যাসীয় কণিকার আস্তরণ রহিয়াছে, না হয় 
চন্দ্রের চারদিকে কয়েক শত ইউনিট শক্তিসম্পন্ন 
তড়িতাবিষ্ট কণার অধিকতর সমাবেশ ঘটিয়াছে; 

৭1 উ্ধারেণু (মাইক্রোমিটিওর ) সম্পর্কে নৃতন 

কতকগুলি তথ্য পাওয়া গিয়াছে । 

বর্তমানে উপরিউক্ত তথ্যগুলির খুটিনাটি 
বিশ্লেষণ করা হইতেছে এবং এই বিশ্লেষণের 
ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রত্যেকটি বিজ্ঞানী এবং 
জনসাধারণ এই কথা ম্বীকার করিয়াছেন যে, 
চন্দ্রলৌকে প্রেরিত মনুযু-নিমিত এই প্রথম রকেটটি 
মানুষের গ্রহাস্তর যাত্রার দিনটিকে অনেকখানি 
নিকটবতা করিয়! দিয়াছে। 



ক্যান্সার সন্বন্ধে ছু-চার কথা 

শ্রীদীপক্কর মুখোপাধ্যায় 

আধুনিক চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানে আজ বিভিন্ন 
রোগের সমস্তা ভীড় জমিয়েছে। দেশে দেশে চলছে 

এসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। গব্ষণ।- 

পত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে, নতুন নতুন 

আঁবিষ্ষারের কথা। ক্যান্সার নামক রোঁগটির 

স্বরূপ জানবার জন্যে চলেছে বৈজ্ঞানিকদের বিরাট 

অভিযান। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে গব্ষণা-পত্র 

প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশী। তবুও 
এ রোগ আক্রমণের রহস্য এখনও না-জানারই মত। 

চিকিৎারও বিশেষ কোনও মূল পস্থ৷ জানা 
যায় নি। এদিকে রোগটির গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই 
চলছে । সংখ্যাতত্বের দিকটা বিচার করলে দেখা 
যাঁয় ষে, অনন্ত গ্রীস্ম-প্রধান দেশগুলি ছাড়া অন্তান্ত 
দেশে ক্যান্সারে মৃতুার হার হৃদরোগের পরেই। 
১৯০০ সালে আমেরিকায় ক্যান্সার রোগে 

মৃত্যুর হার যেখানে ছিল শতকরা পাচ, এখন সে 

সংখ্যা হয়েছে শতকরা দশ। এই সংখ্যা-বৃদ্ধির 

কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বুঝি বা রোগের 

প্রকোপ বৃদ্ধিপাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ এ নয়। 

আগেকার তুলনায় এখন মৃত্যুর কারণ সঠিক 
নিরপণের ব্যবস্থা হয়েছে । লোকের জীবনকাল ও 

বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে প্রধানতঃ বুদ্ধ বয়সের রোগ 

ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে। 

তবে সঙ্গে সঞ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে ষে, 

পাকস্থলী ও শ্বাযস্ত্রের ক্যান্সারে আক্রমণ ছেলেদের 

দিন দিন বৃদ্ধি পাঁচ্ছে। শ্বীনযন্ত্রেরে ক্যান্সার 

আক্রমণের বৃদ্ধির পরিমাণের একটা আন্দাজ 

পাওয়া যাঁয় লিমরসের দেওয়া হিপাবের দিকে 

তাকালে । 

হিদাবটি হচ্ছে - 
১৮৫২ খৃ-- ১৮৭৯ খুঃ '৬২০ 

১৮৮০ খৃ;--১৯০৮ খুঃ '৯০% 

১৯০৬ খুঃ--১৯১২ খুঃ ২'৫৯% 

১৯২১ খুঃ--১৯২৭ খুঃ ৪"৪৩%/ 

১৯২৭ খৃঃ--১৯৩১ খুঃ ৯৮৩% 

ব্তমানে এ সংখ্য। এসে ধড়িয়েছে শতকর। আঠাশে। 

অত্যধিক ধূমপান এর কারণ কিনা, সে সংশয় এখনও 

চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তোলে । 

ক্যান্সার বোগটি আধুশিক ন্য়। ক্যান্সার 

কথাটি ল্যাটিন শব্জাত। ল্যাটিন ভাবায় ক্যান্সার 

কথাটির অর্থ হলো! কাকড়া। ক্যান্সার রোগের 

উল্লেখ প্রাচীন মিশরীয় সাহিতো পাওয়া যাঁয়। খৃষ্ট- 

জন্মের পনেরো-শে। বছর আগেকার কতকগুলি মমীর 

অস্থিতে ক্যান্সার আক্রমণের চিহ্ন দেখা গেছে। 

গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ খুষ্টপূর্ব চার-শো। 
শতাব্দীর পণ্ডিত হিপোক্রীটাস তাঁর লেখায় ক্যান্সার 

রোগের উপসর্গ ও তাঁর চিকিত্মার বিবরণ দিয়ে 

গেছেন । প্রাচীন গ্রীদে ক্য।ন্সারের শল্য-চিকিৎসাও 

প্রচলিত ছিল। তদাণীস্তন (থুষ্ট পূর্ব ১৮০) 

শল্য-চিকিৎসক লিওনিডাস ছুরি ও উত্তপ্ত লৌহ 
শলাক! দিয়ে অস্ত্রোপচার করতেন । ক্যান্সার 

আক্রমণের কারণ সধ্ধন্ধ প্রথম আলোকপাত 

করেন, রোমের ধবজ্ঞানিক গ্যালেন (২০০ 

খৃষ্টাব্দ )। তার মতানুষায়ী রক্তে কুষ্ণবণ পিত্ত- 

রস্রে আধিক্যের ফলেই ক্যান্সারের আক্রমণ হয়। 

এই মত মধ্য যুগে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৪ 

প্রবল সমর্থন লাভ করেছিল। এখনও ক্যান্সার 

আক্রমণের কোনও স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া 



৫৮২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

যায়নি। এখন যে সব মত প্রচলিত আছে, সে 

সম্বন্ধে পরে আলোচন। করা হবে। 

বৈজ্ঞানিক অভিধানে ক্য।ন্সার ব্তে ঠিক 

কোনও একটি বিশেষ রোগকে বোঝায় না, এক 

সাধারণ ধর্ম সমন্বিত কতক গুলি রোগকেই বোঝায়। 

অনেক সময় অজানা কারণে শরীরের মধ্যস্থিত 

বিভিন্ন তন্তর কোমগুলি আকন্মিকভাবে বৃদ্িলাভ 

করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি আবের সৃষ্টি 

করে। এই বুদ্ধি, শরীরের কোষ এবং তন্তপ্তপির 

বুদ্ধির যে সাধারণ নিয়ম আছে তা মেনে চলে না। 

কোষগুলির এত দ্রুত বিভক্ত হয় যে, একই 

কোষে অনেকগুপি কেন্দ্রীনের সমাবেশ দেখা! যায়। 

এই বুদ্ধি শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক । 

কোঁষগুলি তাদের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় সব 

রকম পুট্ি-ই দেহ থেকে নেয়, কিন্ত দেহ তার 
পরিবর্তে কিছুই পায় নষ্ট শুধু অপেক্ষা করে 
একটা মারাত্মক পরিণতির জরণ্তে। এদের উদ্ভবের 
সঠিক কোনও কারণ জানা নেই। এদের আঞ্মণ 
শুধু এক জায়গাতেই সীমাবদ্ধ খাকে না, 
আশেপ।শে ছড়িয়ে পড়ে রক্ত এবং লসিকা-বাহিত 
হয়ে দুরবতী যন্ত্রের ডিতরেও বাসা বাধে । 

ক্যান্সার আক্রমণের কোনও বাধাধরা নিয়ম 
না থাকলেও দেখা গেছে যে, গ্রধানতঃ কতকগুপি 
যন্ত্রই আক্রান্ত হয়। নীচের সংখ্যাগুলির দিকে 
তাকালেই বোঝা যাবে পৌট্টিকতন্ত্র এবং জননেক্রিঘই 
প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। এর সঙ্গে কোন্ যন্ত্রের 

ক্যান্সার কতটা মারাত্মক তাও বোঝ। যাবে। 

যন্ত্রের নামা ক্যান্সার আক্রমণের মৃত্যুর হার 
মুখগহবর এবং শতকরা হাঁর 

গ্রাসনালী ৫০ ৩% 
পাকস্থলী ৩% ৩৮% 
্ুত্র এবং বৃহদন্ত ১১% ১২% 
যরৎ পিত্তথলি এবং 

অগ্নযাশয় 8% ৭% 
পুরুষ জননেন্দ্রিয় ৪% 5% 
স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এবং স্তন ২৩% ১১% 
শ্বাসযয্ত ৮% রা 
চর্ম ৭০ ১% 

বিবিধ ৮% ১২% 

| ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্য। 

ছেলে এবং মেয়েদের ক্যান্সার আক্রমণের হার 

প্রায় সমান বললেই চলে। ছেলেদের সাধারণতঃ 

পাকস্থলী, ঠোট এবং জিভে ক্যান্সপীর হয়। 

মেয়েদের প্রধানতঃ জরায়ু এবং স্তনদেশে ক্যান্সার 

হয়। পরিসংখ্যান অনুযামী দেখা গেছে যে, মেয়েদের 

খত ক্যান্সার হয় তার মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ 

জননেন্দ্রিয়ের, কিন্ধ ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার 

শতকরা ৪1 ছেলেদের ক্যান্পার সাধারণতঃ 

বাইরের আঘাত থেকে উৎপন্ন হয়। মেয়েদের 

ক্যান্সার সাধারণতঃ অন্তঃত্রাবী গ্রন্থিগুলির গোল্- 

যোগের জন্তে হয়ে থাকে । আবার মেয়েদের মধ্যে 

বিবাহিতীদের জরাদু-গ্রীবায় এবং অবিবাহিতাদের 

স্তনে ক্যান্সারের আক্রমণ বেশী দেখা যায়। 

এখানে ছেলে এবং মেয়েদের কোন্ যন্ত্রেক্যান্সারের 

প্রকোপ কেমন, তার কতকগুলি তুলনামূলক সংখ্য 

দেওয়া হলো। 

যন্ত্রের নাম পুরুষের রোগ স্্ীলোকের রোগ 

আক্রমণের আক্রমণের 

সংখ্য। সংথ)। 

মূলভাগ্ ৬২ ৯% ৩৭'১% 

ঠোট ৬৭% ৩৩% 
পাকস্থলী ৭১'৩% ২৮৭% 

মুত্রভাগ্ ১৬৩% ২৩৭০ 

গ্রাসনালী ৮৭৮% ১২২% 
ফুস্ফুল ৮৯৬ ১০"৪% 

স্বরয্ত্ ৯৫-১% ৪-৮% 

পিত্তথলি ১৩২% ৮৬৮০ 

ক্যান্মার বোগের পরিসংখ)ানের আর একটা 

উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, কতকগুলি দেশে কতক- 

গুলি বিশেষ যন্ত্রের ক্যান্সার বেশী হয়। ইংল্যাণ্ড 

ও আমেরিকায় যকৃতের ক্যান্সারের কথা শোন! 

যায় না বললেই চলে, কিন্তু আফ্রিকার বাণ্ট- 
সম্প্রদায়ের ক্যান্সার আক্রান্ত লোকদের মধ্যে 

শতকর] ৯০"৫ জনের যকৃতে ক্যান্সার হয়। পুং 

জননেজ্িয়ের ক্যান্সার ইহুদীদের হয় না বললেই 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

চলে। মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম ( ২'৯%), 
কিন্তু হিন্দুদের প্রায়ই হয়--শতকরা ২৮৭% | পাঁক- 

স্থলীর ক্যান্সার ইউরোপে খুবই হয়; কিন্তু মালয় 

দেশে এ বোগ নেই বললেই চলে। মুখের চামড়ার 
ক্যান্সার পৃথিবীর দক্ষিণার্ধের লৌকদের মধ্যে খুবই 

প্রবল। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের পেটের 

চামড়ায় ক্যান্মীর খুব বেশী হয়। তাদের শরীর 

গরম রাঁখবার অদ্ভুত ব্যবস্থাই বোধ হয় এজন্যে 
দায়ী। তার] জামাকাঁপড়ের তলায় পেটের 

সূংস্পর্শে মাটির পাত্রে জলন্ত কাঠকয়ল] রেখে 

শরীর গরম করে। ইহুদীদের, বিশেষ করে এদের 

সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের জরাধুগ্রীবাম্ব ক্যান্সারের 

আক্রমণ খুব বেশী, আবার মুম্লমান স্ত্রীলোৌকদের 
এ রোগ হয় না বললেই চলে। ভারতীয়দের মুখ 

গহ্বরে ক্যান্সার খুব বেশী হয়। অত্যধিক পান, 

স্থপারী বা খেনী খাওয়। এর কারণ বলে মনে হয়। 

ভারতবর্ষে এ-ছুটি জিনিষ চর্বণের অভ্যাস সবচেয়ে 

বেশী । বিহার ও উড়িয্ার অধিবাসী ও পাগ্জাবীদের 

এই অভ্যান নেই বললেই চলে। পাঞ্জাবীদের 
মধ্যে এ রোগের হার শতকর! চার; আর এ ছুই 

প্রর্দেশের অধিবাসীদের শতকরা ২৬৭ ইংল্যাণ্ডে 

দেখা গেছে, ধনী অপেক্ষা গরীব মহিলাদের চর্ম 

এবং জরায়ু প্রভৃতির ক্যান্সার পাঁচ গুণ বেশী। 

পরিসংখ্যান থেকে জান] যায় ষে, জনসাধারণের 

নেতা এবং বক্তাগণ, পাদ্রীদের চেয়ে কুড়ি গুণ 

বেশী গ্রাসনালীর ক্যান্সারে এবং উনত্রিশ গুণ 

বেশী জিভের ক্যান্সারে আক্রাস্ত হন। এসব 

উদাহরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়--পরিবেশ, 

ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং পেশা ও সামাজিক 

রীতিনীতির সঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের একটা সম্পর্ক 

রয়েছে। 

এখন ক্যান্সার উদ্তবের কারণ সম্বন্ধে কিছু 

আলোচনা দরকার । আগেই বলা হয়েছে যে, 

ক্যান্সারের উৎপত্তির কাঁরণ সম্থন্ধে টবজ্ঞানিকেরা 

এখনও কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন 
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নি। তাদের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, 

এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যেগুলি ক্যান্সার- 

আক্রমণে সহায়তা করে অথবা যাদের সংস্পর্শে 

এলে শরীরে ক্যান্সারের আক্রমণ হয়। এদের নাম 

হচ্ছে কীমিনৌোজেন। এর! ছুই গ্রকারের--বাহিক 

এবং আভ্যন্তরীণ 

বাহিক কাপিনোৌজেনের মধ্যে কয়েকটি বাসা 

য়নিক দ্রব্ই প্রধান। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে যে সব শ্রমিক চিমনী পরিক্ষার 

করতো, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই স্রোটামে 

ক্যান্সার হতো। এই দৃষ্টাম্ত থেকে ১৭৭৫ সাঁলে 

পাঁসিভ্যাল পট-ই প্রথমে প্রাণীদেহে ক্যান্সার 

আক্রমণের কারণ স্বরূপ কতকগুলি রাসায়নিক 

দ্রব্যের কথা বলেন। আলকাতর। শিল্পে নিয়োজিত 

শ্রমিকদের চর্মের ক্যান্সারের কারণ ব্যাখ্যা করেন 

ভন্ ভক্কম্যান প্রথম ১৮৭৫ সাঁলে। আলকাতরার 

মধ্যেকার কাঁসিনোজেনের অনুসন্ধানের প্রাথমিক 

স্তরে মনে হয়েছিল, উচ্চ তাপে আঙগকাত রা 

পাতনের ফলে যা বের হয়, সেটাই বুঝি দায়ী। 

পরে অব্য জানা গেছে ষে, পাতিত ত্রব্যগুলির 

একটি বিশেষ প্রতিপ্রভ বর্ণালী আছে; সেই 

বর্ণালীর উপস্থিতিই আলকাতরার সংস্পর্শে 

ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটায়। 

বাহক কাধিনোজেনের আর একটা উপ্দাহরণ 

হচ্ছে, সুর্ধরশ্মির আন্টণভায়োলেট অংশ। এই 

রশ্মি দেহে শোধিত হয়ে প্রোটিন এবং কোষ- 

সমূহের সঙ্গে বিপরিবতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় এবং 

ক্যান্সারের স্চনা করে। পনীক্ষামূলকভাবে একটি 
কোয়ার্টজ, বাতির রশ্শির দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা! খর- 
গোশের কানে ক্যান্সার তৈরী করতে সক্ষম 

হয়েছেন। এক্স-রে এবং রেডিয়াম রশ্মিরও ক্যান্সার 

উত্পাদনের ক্ষমতা আছে। বানরের উর্বস্থিতে 

রেভিয়াম শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে ষে, 

পাঁচ থেকে সাত বছর পর এ জায়গার সংযোঁজক 

তস্তর ক্যান্সার হয়। 
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ক্যান্সার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের দিকে তাকালে 

ক্যা্সার আক্রমণের সঙ্গে যৌন-উত্তেজক রসের 
একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষের! ক্যান্সারে 

আক্রান্ত হন সাধারণতঃ বুদ্ধ বয়সে, যখন তাদের 

যৌন-গ্রস্থির কারধক্ষমতা বন্ধ হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধা অপেক্ষা যুবতীদের স্তনে ক্যান্সারের আক্রমণ 

বেশী হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ক্যান্সার উৎপাদনের 
ব্যাপারে দেখ। গেছে যে, গর্ভবতী প্রাণীদেহে 

এঁ ক্যান্সারের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হয়। তাছাড়া 
আরও দেখা গেছে যে, এই উত্তেজক রসের 

রাসায়নিক সঙ্কেতের সঙ্গে বাঁপায়নিক কাঁপিনো- 

জেনের সাদৃশ্য রয়েছে। ইছুরের স্তনদেশের 
ক্যান্সারের হার সাধারণতঃ শতকরা যাট থেকে 

সত্তর । পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, যদি 
তিন মাম বয়সের পূর্বে ইছুরের ডিম্বাশয় কেটে বাদ 
দেওয়া যায় তবে সেই সব ইদুরের ভবিষ্যতে 

ক্যান্সার হয় না বললেই চলে। যদি তিন মাঁস 

থেকে ছয় মাসের মধ্যে ডিষ্বাশয় কেটে দেওয়া যায় 

তবে ক্যান্সার আক্রমণের হার ইয় শতকরা নয় 

এবং সাঁত মামের পর কেটে দিলে কোনও ফলই 

হয় না। 

ক্যান্সারের কারণ স্বরূপ ভাইরাসের কথা প্রথম 

ভান ও বিজ্ঞান [১২শ বধ, ১ম সংখ্য। 

ভাবতে শেখান বরেন ১৯০০ সালে । তার মতে, 

প্রত্যেক ক্যান্সারের উৎপত্তির জন্তে একটি বিশেষ 

ভাইরাম আছে। তবে তার এই চিন্তাধারাঁকে প্রবল 

সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার এই মত 

কেবলমাত্র পাখীদের ক্যান্মারের দৃষ্টাস্তের উপর 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্তন্তপায়ীদের মধ্যে তিনি পৰীক্ষা- 

মূলকভাবে তার মতান্ুষায়ী ক্যান্সার উৎপাদন 

করতে পারেন নি । অনেকে আবার ক্যান্সারের জন্তে 

পরজীবীদের দায়ী করেন। তবে তাদের স্বপক্ষে 

খুব কমই উদাহরণ আছে। আবার অনেকে মাত্ব- 

জঠরে ভ্রণের বুদ্ধির কিছু গোলযোগকে ক্যান্সারের 

কারণ বলে মনে করেন। ভ্রণের অনেক কোঁষ অনেক 

সময় কোঁষ সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থায় থাঁকে। 

এই প্রাথমিক অবস্থার কোষগুপি সহজে কাঁসি- 

নোজেন দ্বারা গ্রভাবান্বিত হয়। 

ক্যান্সার সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
থেকে তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ 
করা যায়। তবে একমাত্র আশার কথা এই 
যে, রোগটি সংক্রামক নয়। একই বাসায় 
অনেকদিন ধরে রোগাক্রান্ত এবং স্থুস্থ ইছুর রেখে 
এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি এই ব্যাধি 
সংক্রামক হতো, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে নিশ্চয়ই 
ক্যান্সার মহামারীর দু-একটা উল্লেখ পাওয়া যেতো । 



উদ্ভিদ ও শিশির 
প্ীনলিনীকান্ত চক্রবতা 

ইন্সাইলবাসীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠন- 

মূলক কাজে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে 
১৯৫৬ সালে ভাঃ সামুয়েল ছুবদেবানীকে রথচাইল্ড 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তার কাজের ফলে 

প্রমাণিত হয় যে, শিশির উদ্ভিদের বুদ্ধির সহায়ক 

এবং উদ্ভিদে শিকড় থেকে পাতার উধ্বদিকে যেমন 

রুম চাঁলিত হয়, তেমনি আবার পাতা থেকে 

শিকড়ের দিকেও চালিত হয়। 

বাইবেল ও অন্ঠান্ত হিক্র পুস্তকের নানা 
আখ্যায়িকায় শিশিরের উল্লেখ দেখেই তিনি এই 

কাজে প্রবৃত্ত হন। তাঁর গবেষণা-কেন্্র ছিল 

প্যালেষ্টাইনে | জুনের প্রথম ভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের 
মাঝামাঝি পর্যস্ত সেখানে মোটেই বৃষ্টিপাত হয় না। 

তবে গ্রীষ্মের বাঁতে বেশ শিশিরপাত হয়; এজন্যে 

শিশির এবং গাছের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে 

পরীক্ষার জন্যে প্যালেষ্টাইন বিশেষ ভাঁবে উপযুক্ত । 

শিশির পরিমাপক যস্ত্রেরে সাহাধ্যে বিভিন্ন 

স্থানের শিশিরপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। 

শিশির পরিমাপক যন্ত্র সমভাবে শিশিরপাতের 

উপযোগী নিদিষ্ট আকারের মন্থণ কাষ্টখগ্ডবিশেষ। 

এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর শিশিরপাতের 

পরিমাণের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধের বিষয়ে নতুন 

আলোকপাত হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় 

যে, এক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের শিশিরপাতের 

পরিমাণ বিভিন্ন । ভূমির উচ্চতা, জলসেচন, গাছ- 
পালার পরিমাণের উপর শিশিরপাতের পরিবর্তন 

দেখ যেতে পারে; তবে এতে এ স্থানের মাসিক 

শিশিরপাতের আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় না। 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশিরপাতের পরিমাণ 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর শিশির অধিক 

সময় স্থায়ী হয় এবং তার ফলে গাছের শিশিষ 
শোষণের পরিমা৭ও বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত 

শিশিরপাতে শুষ্ক শন্তের পাতা ৩২-৩৫ ঘন্টা 

পর্যস্ত শিশিরসিক্ত থাকে । এজন্যে মরুভূমির দেশে 

সকালবেলার ৪1৫ ঘণ্ট। গাছের আলোক-সংঙ্গেষণের 

উপযুক্ত সময়। 

নেতিয়ে-পড়। পাতাকে পুনরুজ্জীবিত করবার 
জন্যে আংশিকভাবে শিশির ব্যবহার করা যায়। 

জলসেচের অভাবে শুষ্ক মৃতপ্রায় লেবু গাছে 

স্্রেকরে তাদের পুনরুজ্জীবিত কর সম্ভব হয়েছে। 

শিশিরপাতে শাকসজীর নতুন পাতা তাড়াতাড়ি 
গজানো যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে ষে, 

শিশিরপিক্ত শশাজাতীয় গাছ নিয়ন্ত্রিত গাছ 

অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী বাড়ে। 

একটি পরীক্ষায় গাঁছ থেকে কয়েকটি পাতা তুলে 

নিয়ে প্রথমে তাদের বৌটা মোম দিয়ে বন্ধ করা 

হয়। পরে তাদের কয়েকটিকে উনুক্ত স্থানে 

শিশিরের মধ্যে রাখা হয় এবং অপর কয়েকটিকে 

টাদোয়ার নীচে রাখা হয়। ভোরে দেখা থা, 

শিশিরে-বাখা পাতা বেশ সতেঙ্গ রয়েছে?) কিন্ত 

টাদোয়ার নীচে রাখ! পাতা শুকিয়ে গেছে। অনেক 

মরুভূমির দেশে গ্রীক্মকালীন ফসল হিসেবে গম, 

ষোয়ার প্রভৃতির চাষ জলমেচ ছাড়াই হয়ে 

থাকে । যে সব অঞ্চলে শিশিরপাতের পরিমাণ 

বেশী, সেখানে জলসেচ ব্যতীতও ফমল ভালই 

হয়। 

শিশিরপাত ও তার সঙ্গে গাছের লম্বন্ধের বিষয় 

এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে । এখন দেখা যাক, 

কি ভাবে গাছ শিশির শোষণ করে থাকে । আমরা 
জানি, উত্তিদ নিজের প্রয়োক্ষনীয় জল মাটি থেকে 
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শিকড় দিয়ে শোষণ করে। পরে জাইলেম-নালিকা 

দিয়ে উধ্বদিকে প্রবাহিত হয়ে তা পাতায় পৌছায়। 

কিন্তু উপরের ঘটন। থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবন- 

ধারণোপযোগী জল যেমন মাটি থেকে শিকড় দিয়ে 

উপর দিকে ওঠে, তেমনি পাতা থেকে নীচের দিকেও 

যেতে পারে। এথেকে গাছের শারীর-বিগ্যায় 

নতুন আলোকপাত হয় এবং গাছের জল পরিবহনে 

ঘবিমুখী ধারণার স্থঠি করে। 

ভিজ! পাত! কেবল জল শোষণই করে না 

এই জল গাছের শরীরের মধ্যস্থিত কলাতশ্বের মাধ্যমে 

শিকড় পর্বস্ত পৌছাতে পারে; এমন কি, শিকড় 
থেকে বাইরেও বেরিয়ে আসতে পারে । এভাবে 

গাছের পাতার উপর যতটা শিশিরপাত হয়, তা 

শিকড়ের নিকটবতাঁ মাটিতে জম] হয়_যাঁতে দিনের 

বেলা আলোক-সংশ্লেষণের জন্যে উদ্ভিদ তা সহজে 

ব্যবহার করতে পারে। 

টবে গঙ্গানো ধান ও অন্যান্য শশ্ত নিয়ে এক্ন্তে 

পরীক্ষা করা হয়।' কতকগুলি টব খোলা মাঠে 

শিশিরের মধ্যে এবং কতকগুলি ঘরের মধ্যে 

রাখ হয়। পরে দেখা যায়, যে সব গাছ 

শিশিরে রাখ! হয়েছে, মে সব টবে মাটির আগ্রতা 

শতকর] একভাগ বেশী। প্রচুর শিশিরপাতের সময় 

বারমুডা ঘাস, মনিংগ্লোরি, তুত প্রভৃতি উদ্ভিদের 

শিকড়ে প্রায়ই জলকণা দেখতে পাওয়া যায়। 

খোলা মাঠে পরীক্ষা ছাড়া গব্ষেণাগারের 

ণিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ও এ নিয়ে গব্ষেণ। করা হয়েছে। 

স্থানে টবে গজানো নেতিয়ে-পড়া গাছের শিকড় 

বন্ধ করে তার কাণ্ডে জল স্প্রে করা হয়। স্প্রে 

করবার ফলে দেখ যাঁয় যে, পরীক্ষাধীন সব গাছ 

আস্তে আস্তে সজীব হয়ে উঠছে। যেসব উদ্ভিদের 
একটা শাখায় স্প্রেকরা হয়েছে, তার সেই বিশেষ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

শাখা আগে সজীব হয়, পরে অন্তান্ত শাখা আন্তে 

আন্তে তাজা হয়ে ওঠে। এমন কি, নেতিয়ে-পড়া 

ফলের গাছের যে সব শিকড় শুয়ে গেছে, সেখানেও 

প্রচুর নতুন শিকড় গজাতে দেখ! গেছে। এ 

থেকে বুঝা যায়, প্রে-করা জল পাতায় শোধিত হয়ে 

গাছের সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়েছে । সাধারণতঃ স্প্রে 

আরম্ভ করবার ২৩ দিন পর থেকে শিকড়ের শ্ষ 

প্রান্তে জলকণা দেখা দেয় গাছ প্রথমতঃ নিজেকে 

সম্পূর্ণ সুস্থ করবার জন্যে জল ব্যবহার করে; পরে 

অতিরিক্ত জল শিকড় দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। 

এভাবে শ্পরে চলতে থাকলে এক সপ্তাহ সময়ের 

মধ্যে গাছ নিজ দেহিক ওজনের বহু গুণ জল সঞ্চয় 

করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সঞ্চয় 

কিছু দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়, আবার কোথাও 

চলতে থাকে ; তবে ঠহিক অঞ্চয়ের পরিমাণ সব 

সময় সমান হয় না। 

স্ে-করা গাছে কোন পুষ্টকারক দ্রব্য না দিয়ে 

দেখা গেছে, তাদের সঞ্চিত খাছ্য শেষ না হওয়া 

পর্যস্ত কাণ্ডের বুদ্ধি ঠিকই চলতে থাকে । তারপর 
উদ্ভিদ ক্রমশঃ: শক্তিহীন হয়ে পড়ে। 

উদ্ভিদের উপর শিশিরের গুভাঁব নিয়ে বর্তমানে 

আরও গবেষণা চলছে । তবে এট নিশ্চিতভাবে 

দেখা গেছে যে, সামান্ি পরিমাণ জলের উপর ষখন 

গাছের জীবন-মরণ নির্ভর করে, তখন শিশির 

গাছের প্রাণ বাচাতে পারে। 

পরবতী কালে গবেষণা থেকে বের হবে, গাছের 

প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা শিশির কতটা গিটাতে 
পারে, কোন্ জাতীয় গাছ শিশির অথবা স্প্রেকর! 

জল থেকে বেশী উপকৃত হয় এবং পাঁতার সাহায্যে 

শোষণ-কার্য চললে গাছের শারীর-তার্ধিক কোন 

পরিবর্তন হয় কি না। 



প্রাণ ও তার প্রতিষ্ঠ। 

গ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য 

প্রাণকি? কোথায় এর অবস্থিতি? জগতে 

এর প্রতিষ্ট! হলো কোথেকে ? যুগে যুগে মানুষের 

এই একই রকম উত্তরহীন জিজ্ঞাপা। টলেমি- 

আযারিষ্টলের যুগের আগে থেকেই এই প্রশ্নের 

সুত্রপাত। ধর্মশান্ত্রগুলিতে এর সমাধান করা 
হয়েছে, কোন মহাশক্তিসম্পন পুরুষকে কল্পনা করে। 

সে নাকি মহাবিশ্বের ছোট-বড় যাবতীয় বস্তর 

সঙ্গে মাঁছ্ষ ও অন্যান্য জীবকে নিজের খেলার পুতুল 

হিনাবে তৈরী করেছে । এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে 

গেলেই জুজুর ভয় দ্রেখাবে পাত্রী-পুরোহিতেরা। 

গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোক্লিদ, ডিমোক্রিটান 'ও 

আযরিষ্টটল এই স্থষ্টিবার্দের ভিৎ প্রথম ভাঙ্গতে 

স্থরু করেন। 

তারপর কেউ কেউ বিশ্বা করতো যে, উন্কা- 

পিণ্ডের মারফত বহিধিশ্ব থেকে পৃথিবীতে প্রাণের 

আবি্ভীব ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞাণীরা 
এই কল্পনাকে স্থান দেন নি। 

জীবাঁণু আবিষ্কারের পূর্বে অনেকে প্রাণের 
শ্বতঃজনন মতবাদে বিশ্বাস করতো । প্রমাণ হিলাবে 

পচনশীল পদার্থে প্রাণের বিন্দু বিন্দু আবির্ভাবের 

দৃষ্টান্ত দেখাতো। সাপের দেহাবশেষ পচে ষে 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঁপ উৎপন্ন হয়, একথা অনেকে ঞ্ুব 

সত্য বলে বিশ্বাঘ করতো! । কিন্তু জীবাণু আবিষ্কারের 

পর এ সব উদ্ভট চিন্তার অবসান ঘটে । 

তাঁরপর ঘটতে লাগলো বিজ্ঞান ও চিন্তা- 

জগতের দ্রত অগ্রগতি । আমাদের সৌরজগতের 
অন্তান্ গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, বিবিধ 
পরীক্ষা সত্বেও তা ধর! পড়ে নি। প্রাণের অস্তিত্ 

মহাবিশ্বের অন্যান্ত সৌরজগতে পৃথিবীর মত আব- 
হাওয়া-সম্পন্ন গ্রহে সম্ভব--এ তত্ব বিজ্ঞানীর] মেনে 

নিলেও পৃথিবীতেই যে তার নিরপেক্ষ আবির্ভাব 
হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

কোটি কোটি বছরের বৃদ্ধ পৃথিবীর জন্মট। খুব 

তাণ্ডবের মধ্যে হয়েছিল এবং শৈশবের তারল্যের 

চাঞ্চল্য থেকে বয়সের কাঠিন্যে পরিণত হতে বেশ 
সময় লেগেছিল। অত উত্বাপে গ্রাণের কল্পনা 

করা না গেলেও তার মৌলিক পদার্থগুলি এলো- 

মেলোৌভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। আগ্নেয়গিরির 

অগ্নযৎপাতে ্ত্টি হয়েছিল বাম্প-মিশিত 

নানারকমের গ্যাসীয় মেঘ এবং তারপর একটানা 

বহুদিন বৃষ্টিপাতের ফলে খানাধন্দগুলিতে জল 

জমে স্যষ্টি করেছিল আদিম সমুদ্র। এই সমুজ্রেই 
প্রাণের প্রথম উন্মেষ ঘটে। আদি প্রাণের 

বিভিন্ন অংশের প্রায় ৭৫ ভাগই জল। তাছাড়া 
কার্বন, অক্সিজেন, হাইড়জেন, সালফার, 

নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস প্রভৃতি মূল পদার্থের 
পরমাণুর সঙ্গে সোভিমাম, পটাসিয়াম, ক্যালপিয়াম, 

ম্যাগ নেপিয়াম প্রভৃতির পরমাথুর সংযোগে প্রাণের 

সৃষ্টি হয়। এই পদার্থগুলি এ আদিম সমুদ্রের 

জলেই পাওয়া যেত। 

জীবদেহের একক হচ্ছে সেল এবং সেলের মূল 
ব্স্ত হচ্ছে প্রাণপঙ্ক। প্রাণপক্কের মূল অংশ প্রোটিন 

নামক কেলাসিত কণা, যার গঠন এবং আকৃতি 
অনেকটা ভাইরাসের মত। প্রাণপক্ক প্রধানতঃ 

অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, 

সালফার ও ফস্ফরাপণ--এই ছয়টি মুল 

পদার্থের সংমিশ্রণ। প্রোটিন অত্যধিক জটিল 

একটি কার্বন-প্রধান জব অপণু--যা| এখনও 

সংঙ্জেষণ পদ্ধতিতে তৈরী করা সম্ভব হয় নি; 

যদিও অনেক জেব পদার্থ লেবরেটরিতে 
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তৈরী হওয়ায় জৈব ও জড় পদার্থের, তথা জীব ও 

জড়ের পার্থক্য যথেষ্ট লোপ পেয়েছে। 

জটিল প্রোটিন অণু কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সরল 

গঠনের আমিনো আসিডের অণু দ্বারা গঠিত। 

কতকগুপি নি্দি্ই অণুকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট 

সঙ্জায় বিন্যস্ত হলেই তাতে প্রাণের আবির্ভাব 

হয়। তখন তার মধ্যে এমন এক এক্য দেখ। ধায়, 

যাঁর ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন সামপ্রস্তকে 

রক্ষা করবার জন্যে সর্বদা বহির্জগতের সঙ্গে সংগ্রাম 

করতে থাকে । বহির্জগতের ধাঁতুকে স্বধাতৃতে পরি- 

বতিত করে প্রয়োজন অনুসারে আপন ম্বভাব পরি- 

বর্তন করে” বতির্জগতের সঙ্গে সামপ্রন্ত বিধান করে 

এবং আপনার মধ্য থেকে স্বাঙরূপ নতুন নতুন 

সামগ্রস্তের কেন্দ্রকে বীজে সংহত করে অনস্তকাল 

বহির্জগতের মধ্যে আপনার মধ্যে আপনি পধাণ্ত 

থেকে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। একেই বলে 

জীবন। অবশ্ত কতকগুলি প্রোটিন-কণার সহষোগি- 

তার ফলেই এই জীবন-ধমের অভিব্যক্তি সম্ভব। 

পূর্বোক্ত আদিম সমুদ্রে গাঁণ-পদার্থের মূল 
উপাদানগুলি একটি বিশেষ অণুকে কেন্দ্র করে 

নতুন নতুন জ্যামিতিক চেহারায় সংযোজিত 
ও বিয়োজিত হয়েছে । শক্তি হিসাবে কাজ 

করেছে সুর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ও তত্কালীন 

অত্যধিক তেজন্রিয়তা। এই সংযোগ ও বিয়োগ 

অনিদিষ্ই কাল ধরে চলবার ফলে অবধারিতভাবে 

জৈব পদার্থের আরুতিতে উপনীত হয়ে প্রাণের 

স্থট্টি করেছে। প্রাথমিক ৫ঞ্জব-পদার্থের বিপাক- 

ক্রিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড স্থষ্টি হয়েছে এবং 
এই কার্বন ডাইঅক্মাইভ ও স্থ্ধালোকের সাহায্যে 

আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাঁযুতে প্রথম মুক্ত 
অক্সিজেন উৎপন্ন হয়ে আমাদের পরিচিত 

আধুনিক পজরব-পদার্থের স্যষ্টি হয়েছে। তাই 
আধুনিক জৈব-পদার্থের জনঘ্নিতা পূর্বের লুপ্ত জৈব- 

পদার্থের গঠন নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য 

এবং উপযুক্ত তাপ, চাপ, (অনুঘটক?) ও 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

পরিবেশের প্রভাবে মানুষ আপাত জড় বস্ত থেকে 

প্রাণ স্থট্টি করতে পারবে কি ন' তা ভবিষ্যৎই 

জানে। আপাততঃ আমরা এই আদিম জীবনের 
ক্রমবিকাশের কথাই সংক্ষেপে আলোচন। করবো । 

দেখ| যাক, এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা 
ও তার বিস্তৃতি ঘটলো কি ভাবে । আদিম সমুদ্রে 

ব্যার্কিরিয়া শ্রেণীর জীব জন্মেছিল। তারপর 

তা থেকে সবুক্জ কণাবিশিষ্ট এককোধষী উদ্ভিদের 

স্থষ্টি হলো। এককোষী উদ্ভিদ থেকে বহুকোষী 

উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটে । প্রথমে তারা অপুষ্পক, 

পরে সপুষ্পক এবং বীজধারী হয়ে উঠলো। এই 
উদ্ভিদ -'জগৎ ফটোপিস্থেসিল বা আলোক-পংশ্লেষণ 

প্রক্রিয়ায় ভূমি, বাতাস ও জল থেকে নিজেরাই 

খাছ প্রস্তত করতে সক্ষম । পরে এরা স্থলে উঠে 

আরও পরিবন্িত ৪ পরিবর্ধিত হয়ে বিশাল 

অরণ্যানার সৃষ্টি করলো । 

তথাকথিত ব্যার্কিবিয়ার আর একটা ধারা 

আদি প্রাণী প্রাসমোডিয়াম স্টি করলো । এরা 

অনেকট। এককোধষী আযামিবাঁর মত--থল্থলে একটা 

পাতলা পর্দায় আবদ্ধ-অতি স্ক্ম। তাঁর 

না আছে কোন ইন্দ্রিয়, না আছে কোন অঙগ- 

প্রত্যঙ্গ। তবে জড় বস্ত-কণ। দেয়াল ভেদ করে 

বাইরে থেকে ভিতরে টেনে নেয় এবং কিছু 
অংশ প্রাণপক্কে পরিণত করে' অপ্রয়োজনীয় অংশ 

পরিত্যাগ করে । এরা দেহের অংশ বিচ্ছিন্ন 

করে বংশবৃদ্ধি করে। 

অনেক সময় এই আলাদা স্বাধীন অংশগুলি 

গায়ে গায়ে লেগে তাদের আকার বুদ্ধি করতো 

এভাবে বহুসংখ্যক প্রাণীর স্থট্টি হলো। হাইড়া, 

স্পর্তী প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। পরম্পর স্বাধীন 

এই কোধষগুলি শেষে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে! 

এবং এমন বহুকোধী প্রাণীর হি করলো যাদের 

দেহকোধগুলির মধ্যে স্থান অনুসারে শ্রম-বিভাগ 

হতে লাগলো । ক্রমশঃ তাঁদের বংশবুদ্ধিও যৌনজ 

হতে সুরু করলে]। এই প্রাণী-জগৎ্ কিন্তু নিজেরা 
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ভাঁদের খাগ্ঠ গ্রস্তত করতে পারে না। উত্ভিদ-দেহে র 

পচন ঘটিয়ে তারা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি মিটাবার ব্যবস্থা 

করে নিল। এই প্রাণীগুলি কালক্রমে বেড়ে গিয়ে 

জেলী-ফিন, ফিতা-ক্রিমি, কণ্টকত্বক তাঁরা মাছ 

প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত হলো। এই প্রাণী জগতের 
ধারা প্রাণরক্ষার তাগিদে নানাভাবে আকৃতি 

পরিবর্তন করতে লাগলে।। এদেেরই এক শ্রেণী 

দেহের উপরিভাগে কঠিন খোলল তৈরী করে 
কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণীর আকৃতি পরি গ্রহণ 

করেছিল । 

প্রাণীদের অন্য একটি ধারা জলে সাতার 

কাটবার স্থবিধার জন্তে দেহের মধো কঠিন একটা 

মেরুদণ্ড সৃষ্টি করলো। মব্স্ত জাতীয় প্রাণীদের 

মধ্যেই এট প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অনেক 

কাল ধরে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সামধস্থয 

বিধানের প্রচেষ্টা বিভিন্ন আকারের মতস্তের 

উৎপত্তি ঘটে এবং হয়তো খাগ্াভাবের দরুণ তাদের 

কেউ কেউ ভাঙ্গায় উঠতে চেষ্টা করে। তখন 

বাতাসে শ্বাস-গ্রশ্বান ক্রিয়ার জন্ত্ে ফুল্কার সঙ্গে 

সঙ্গে ফুস্ফুসেরও স্থষ্টি হতে থাকে । ব্যাং এর 
উত্কৃষ্ট উদীহরণ। বাচ্চ! অবস্থায় এর! ঠিক মাছের 
মতই সাতার কাঁটে এবং ফুল্কার সাহায্যে 
শ্বাসকর্য চালায়। 

তারপর দেখা যায় সরীন্থপদের। সাপ, কুমীর, 

টিকটিকি সরীহ্ছপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই পর্যস্ত 

প্রাণীদের শীতল শোগণিত দেখা যায়। তারপরেই 
উষ্ণ শোণিতের উপস্থিতি । এই সরী্থপ থেকেই 

অভিব্যস্ত হয়েছিল বিশাল আকৃতির ভাইনোসোর 
প্রভৃতির। এর! তাদের বিশাল দেহ নিয়ে উদ্ভির- 

জগৎ ধ্বংস করতে লাগলেো। এদের কেউ কেউ 

মাংসাশী ও হিংআ্র হয়ে উঠলো। সরীহুপের আর 

একটি ধারা থেকে প্রথমে লাঙগুলবিশিষ্ট পাখী ও পরে 

আধুনিক পাখীর ন্য্টি হয়। মাছ, সরীস্থপ, 
উভচর ও পাখী সবাই ডিম পাড়ে। 

ডাইনোমোর প্রভৃতি অতিকায় জানোগ়্ারগুলির 

প্রাণ ও ভার প্রতিষ্ঠা ৫৮৯ 

ধ্বংসের পর ্তন্তপায়ী ও সন্তান প্রসবকারী 

প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা ধাপে ধাপে 

পরিবতিত হয়ে লাহুলবিশিষ্ট ও লাঙ্গুলহীন বানরে 

পরিণত হয়। এই লাঙ্কুলহীন বানরই মানব- 
জাতির পূর্বপুরুষ । অবশ্ঠ বর্তমানের শিম্পাী ঝা 
ওরাংওটাং-এর সঙ্গে মানুষের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 

নেই, কিছুটা! জ্ঞাতি সম্পর্ক আছে মাত্র । 

এই ধারাবাহিক জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাদ 

মানুষ পেয়েছে পৃথিবীর স্তরীভৃত শীলার তার্জে 

ভাজে জীবজস্তর শিলীভূত দেহাবশেষ থেকে । জীব্ন- 

ইতিহাসের এই অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র থেকে দেখ! 

যাচ্ছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় জীব বিভিন্ন ধারায় 

ংশাহুক্রমিকভাবে সেই আদি প্রাণপস্কেরই বাহক 

মাত্র । 

স্বভাীবতঃই এখন প্রশ্ন জাগে যে, প্রাণী ও উত্ভিদের 

দেহ এবং স্বভাবের এত জটিলতা ও বিভিন্নতা দেখা 

দিল কি ভাবে? তার উত্তরও মানুষ যথাসাধ্য 

বের করবার চেষ্টা করেছে । সংক্ষিপ্তভাবে এ 

বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন। করবে । 

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দৈহিক গঠন-৫ৈচিত্র্যের 

কারণ নির্দেশ করেন প্রথমে জীব-বিজ্ঞানী ল্যামার্ক। 

তিনি প্রচার করেন যে, অন্তনিহিত প্রাণশক্তিই 

যেকোন প্রাণীর আকৃতি ও অঙ্গসংস্থান পরিবর্তনের 

জন্যে দরায়ী। কোন প্রজাতি নতুন বা ধারাবাহিক 
অভাব বা অস্ৃবিধ। বোধ করলে শরীরের অভ্যন্তরে 

যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নতুন 
ভাবে বহিঃগ্রকাশিত হয়। যেমন--তৃণ গুলের 

আকম্মিক অভাব হেতু বড় গাছের উঁচু শাখা থেকে 
পত্র-পল্লবার্দি খাবার ধারাবাহিক আশাতেই 

জিরাফের গল অত্যধিক লম্বা হয়েছে। তিনি 

আরও বলেছিলেন যে, কোন অঙ্গ বা 

প্রত্যঙ্গের বিকাশ লাভ ঘটে তার ব্যবহারে । 

অব্যবহৃত থাকলে সে অঙ্গ লুগ্ধড হয়ে বায়। 

যেমন তিমি এককালে স্থলচর স্তন্যপায়ী 

ছিল। কোন কারণে জলচর হবার পর থেকে 



৫৪৯৩ 

তাঁর চার পা লুপ্ঠ হয়ে সেখানে পাখলার মত 

চ্যাপ্ট। .আকুতিধিশি্ উপাজের স্য্ি হয়েছে। 

তাদের দেই উপাঙ্গে এখনও পায়ের হাড় রয়ে গেছে। 

ল্যামার্ক আরও বলেছিলেন যে, প্রাণী-জগতে তার 

কাধকারিতা বংশাঙ্গক্রমে নংক্রামিত করে যায়। 

ল্যামার্কের এই মতবাদের সাহাষ্যে কিন্ত সব 

সমস্যার ব্যাখা দেওয়া যাঁয় না। যদিও ল্যামার্ক 

এট] বিশ্বান করতেন, তথাপি অনেক ক্ষেতেই দেখা 

যায় যে, কোন প্রঞ্গাতির অজিত লক্ষণগুলি বংশানু- 

ক্রমিক হয় না প্রারই এর ব্যতিক্রম লক্ষিত 

হয়। কামারের ছেলে পিতার মত পেশীবহুল 

হাত নিয়ে জন্সায় না, অথবা চি্রকরের ছেলেই 

চিত্রকর হয়ন|। প্রতিভাবানের ঘরেই শুধু প্রতিভা- 

বানের জন্ম হয় নাঁ। তাছাড়া ধারাবাহিক নতুন 

কোন অভাব বোধেই যে আঙ্রিক পরিবর্তন আনে, 

তা-ও সর্বধ| সত্য নয়। সাধারণতঃ অন্ধকারে 

বিচরণকারী প্রাণীরা অন্ধ হয়; কিন্তু ড্রসোফিলা 

পচাত্তর পুরুষ পযন্ত অন্ধকারে থেকেও অন্ধ হয়ে 

যায় নি। 

ল্যামার্কের কিছু পরে আবিভূ্ত হলেন ন্বনাম- 

ধন্য জীব-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, তার “প্রাকৃতিক 

নির্বাচন' নিয়ে । তিনি তুলে ধরলেন জীব-জগতের 

জীবন-সংগ্রামের বিচিত্র চিত্র । প্রত্যেকটি জীবকে 

প্রতি মিনিটে বাঁচবার জন্যে কঠোর জীবন-যুদ্ধের 

সম্মুখীন হতে হয়। উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের বিরোধ, 

প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর বিরোধ; আবার উদ্ভিদের সঙ্গে 

প্রাণীর বিরোধ অনবরত লেগেই আছে। 
কোন জঙ্গলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে 

পাই, বড় বড় গাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বল লতা- 

গুলি তাঁদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে--সেখানে 

কে কার আগে চারদিকে পাতা মেলে রোদ- 

হাওয়ায় বেশী ভাগ বলাবে। মাটির নীচেও চলেছে 

শিকড়ে শিকড়ে প্রতিযোগিতা কে কার আগে রদ 

শোষণ করবে । কেউ আবার জবরদস্তি করে অন্যের 

দেহের মধ্যে মূল প্রবেশ করিয়ে রস টেনে নিচ্ছে। 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্য! 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই কঠোর প্রতি- 

যোগিতায় নীচের ছোট ছোট তৃণগুলি হেরে গিয়ে 

লোপ পেয়েছে বা লোপ পেতে বসেছে। 

আবার প্রাণী-জগতেও খাগ্চ-খাদকের সম্পর্ক 

নিয়ে প্রতিনিম্ত হানাহানি চলছে। বাঁঘ-পিংহ 

দুর্বল হরিণ-ছাঁগলের বংশনাশ করছে এবং মানুষ 

আবার এলোপাথারি গুলিগোলা চালিয়ে বাঘ- 

লিংহের ভবলীল1 শেষ করে দিচ্ছে । 

এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে তাই অনেক ছুর্বল 

প্রজাতি লোপ পেয়েছে । অনেকে আবার আত্ম- 

রক্ষার্থে বা খাছ্য-সংগ্রহের জন্যে নিজেদের চেহারা 

ও রং পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রুকে বিভ্রাস্ত করে 

নিজেদের আন্তত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। 

টিয্াপাখীর গাঞ্জের রং গাছের পাতার সঙ্গে এমন 

বেমালুম মিশে যায় যে, তীক্ষদৃষ্টিলম্পন্ন শিকারীও 
অনেক সময় তাঁদের সনাক্ত করতে পারে না। মেক 

প্রদেশের প্রাণীদের গায়ের রং বরফের মত সাদা 
এবং মরুদেশের প্রাণীদের গায়ের রং বালির মতই 

ধুর হয়ে থাকে। কাজেই তাঁরা অনায়াসে শত্রুর 
চোঁখে ধুলি নিক্ষেপ করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। 

ভোরাকাট] বাঁঘ যখন আলোছায়ায় ঘাসের মধ্য 

দিয়ে চুপি চুপি শিকারের অন্থসরণ করে তখন 
অনেক ক্ষেত্রেই তারা শক্রর নজর এড়িয়ে যায়। 

অনেক রকমের প্রজাপতি আছে, যাদের ডানার বং 

সবুজ পাতা বা ফুলের পাঁপড়ির রঙের মত হওয়ার 

ফলে অনায়াসে শক্রর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে 

পারে। কাঠিপোকা ও সুৃতলি পোকাগুলি এমনই 
অন্ৃকরণ পটু যে, তারা যখন লতাপাতার মধ্যে 

বিচরণ করে তখন পাখীরা তো দূরের কথা, সন্ধানী 
মীঙষের চোখ ও তাদের শুফ কাঠি বলে ভুল করে। 

প্রাকৃতিক বিরূপতায় কোন উদ্ভিদ বা গ্রাণী 

বেঁচে থাকতে পারে না। তবে যারা নিজেদের 
দৈহিক আকৃতি অথবা প্রকৃতি প্রয়োজনা্ষাঁয়ী 

কিছুট] পরিবর্তন করে নতুন পরিবেশের সঙ্গে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তারাই বেঁচে ষায়। 



অক্টোবর, ১৯৫৯. 

এভাবে প্রাকতিক নির্বাচনের ফলে আকৃতি অথবা! 

প্রকৃতির ক্রম-পরিব্র্তনে জীব-জগতে নতুন প্রজাতির 

সি হয়। 

তাছাড়া] কত্রিম নির্বাচনের দ্বারাও পরিবর্তন 

ঘটানো সম্ভব। যেষন-_আধুনিক বুলডগ, টেরিয়ার 
প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কুকুরগুলি মানুষ নিজের রুচি 

অনুসারে বিভিন্ন জাতির কুকুবের মিলন ঘটিয়ে 

উৎপাদন করেছে । এদের আকৃতি ও প্রকৃতি 

মূল কুকুর থেকে অনেকটা তফাৎ । 

ডারউইন যৌন-নির্বাচনের প্রভাবের কথাও 
বলেছেন। পুরুষ মযুরের পুচ্ছের সৌন্দর্য নাকি 

স্বীমযুরের মন ভুলাবার জন্যে 

কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনেকট] মেনে 

নিলেও কতকগুলি সমস্য। থেকে যায় । যেমন-- 

রুত্রিম নির্বাচন বেশী দূর কার্করী হয় না। অশ্ব- 
পিতা ও গর্ধভ-মাতা থেকে উৎপন্ন খচ্চর হয় 

বন্ধ1। অন্য জাতও বেশী দূর বংশবৃদ্ধি করতে 
পারে না। তাছাড়া যৌন-নির্বচনও বোধ হয় 
সত্য নয়; কারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধই এক 

এক জনের এক এক রকম হয়ে থাকে এবং যৌন- 

সাথী নির্বাচনে সৌন্দর্যের সুস্ান্ভৃতি প্রায়ই থাকে 
না। আবেগটাই তখন বেশী কাজ করে। 

তাছাড়। মানবেতর প্রাণীদের যে কোন 

সৌন্দর্বোধ অছে, তা কোন পরীক্ষাতেই ধরা 

পড়ে নি। 

পরিবেশের সঙ্গে সাঁমঞ্স্তের কথাই ডারউইন 

বলেছেন এবং তারই প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্ত 
আভ্যন্তরীণ সামপ্রস্, টৈহিক যন্ত্রপাতির বিন্তাদ 

অথব1 আামুতন্ত্র ও ঠ্দহিক সুক্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে 

তিনি কিছুই বলেন নি। 
পরিবর্তন ও তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও 

সেই পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হয়, তার গ্রহণ- 
যোগ্য ব্যাখ্যা ডারউইনের মতবাদে পাওয়। যায় 
না। এখন এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি 

আলোচনা করবো । 

৪ 

প্রাণ ও তার প্রতিষ্ঠা ৫৯১ 

হিউগে] ডি ভ্রিজ প্রথম দেখতে পেলেন, পঞ্চাশ 
হাজার ইভিনিং প্রিমরোজের চাবাগাছের মধ্যে প্রায় 
আট শক্ত গাছের পাত।, কা, মুকুল গ্রভৃতিতে 

নতুন আঙ্গিক বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । অথচ এব কিন্তু একই পরিবেশে বরধিত 

হয়েছিল। তিনি বললেন, জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন 

অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ডারউইনের মতানুপারে 

শত শত বছরের প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধরাবাধা 

ছাঁকুপির মধ্য দিয়ে হয় না। জীবের পরিবর্তন 

হয় হঠাৎ-স্বতঃস্ক,ততভাবেঃ কোন প্রয়োজন না 
থাকতেই। একেই তিনি নতুন পরিব্যক্তিবাদ, 

অর্থাৎ মিউটেশন আখ্য| দিয়েছেন । 

তারপরে মেগ্ডেলের বংশান্ুত্রম তত্ব সম্পর্কে 

কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এ-মন্বন্ধে প্রথম যুক্তি- 

সঙ্গত ধারণ। তিনিই দ্রেন। বংশীহুক্রম জীবের 
দেহ ও মনের গঠন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। 

অবশ্য বংশান্ুক্রমই মানুষ বা অন্যান্ত জীবের 

একমাত্র নিয়ন্তা নয়। বংশগত গুণ মনুষ্যত্বের 

ভিত্তি স্থাপন করে। তার প্ররুতি অনেকটাই 
পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণু থেকে সংক্রামিত 

হয়। তারপরে মাষের চরিত্র গঠনে কাজ করে 

পরিবেশ ও নিজন্ব সংবেদনা। 

মেগডেলের বংশানুক্রম তত্ব বুঝতে হলে জীবকোষ 

সম্বন্ধে কিছুট] জান! দরকার । জীবকোষ চটচটে 

প্রাণপস্কের দ্বার গঠিত। তার মধ্যে থাকে 

অপেক্ষারুত ঘন ও সুস্পষ্ট কেন্দ্রীন | কেন্দ্রীনের মধ্যে 

ক্রোমোসোম বা প্রাণস্থত্র নামে ক্রোমেটিন কণি- 

কার দ্বারা গঠিত একপ্রকার সুত্র আছে। কোষের 
বিশ্রামের অবস্থায় সেগুলি অদৃশ্ত থাকে; কিন্ত 

লোপ পায় না। কোধষ-বিভাজনের সময় এগুলিকে 

স্থস্প্টরূপে দ্রেখা যায়। এই প্রাণন্ত্রের সংখ্যা 

প্রত্োকটি কেন্দ্রীনে প্রাণী-বিশেষে সুনিিষ্ট। 

মানুষের কোষ-কেন্দ্রীনে আছে ৪৮টি প্রাণস্থত্র । আর 

ব্যাঙের আছে ২৪টি । এই প্রীণন্থত্র প্রত্যেকটি 

কেন্দ্রীনে ছুই প্রস্থ করে থাকে। এক প্রস্থ আসে 



৫৯৭ 

মায়ের কাছ থেকে এবং আর এক প্রস্থ আসে পিতার 

কাছ থেকে। প্রত্যেকটি প্রাণস্ত্রের আবার একটি 

করে সঙ্গী থাকে। প্রাণহ্ত্রের এক ধর্মবিশিষ্ট 

হত্রগুলি মাতার দেহকোষ থেকে বিভাজিত হয়ে 

ডিম্বাণু তৈরী করে; আবার পিতার দেহকোষ থেকে 

ভিন্নধর্মী প্রাণক্থত্রগুলি একত্রিত হয়ে শুক্রাণু তৈরী 

হয়। যখন এই ডিম্বাণু শুক্রা]ুর দারা নিষিক্ত হয় 
তখন আবার এই বিপরীত-ধমা প্রাণস্থত্রগ্ুলি 

জোড়ায় জোড়ায় মিলে পিতা-মাতার দেহকোষের 

মত্তই নবজাতকের দেহকোঁষ তৈরী করে। 

মেগ্ডেল খাটি বামন ও লম্বা জাতের মটরশু'টির 

রেুর মিলন ঘটিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেন এবং 

কতকগুলি সিদ্ধাংস্ত উপনীত হন। তিনি দেখতে 

পান, নবজাত মটরশুটিগ্ুলিতে পিতা ও মাতা 

উভয়ের গণ বর্তমান থাকে । কখনএ কখনও পিতার 

প্রভাব প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু মাতা-বামন গাছের 

বামনতা প্রকট হয়েছে । আবার কখনও উন্টোভাবে 

নতুন বংশের গাছগুলি লম্ব। হয়েছে । অবশ্য তারা 

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বংশাঙ্গুক্রমে বৈচিত্র্যের 

একটা নির্দিষ্টতা রক্ষা করে। তিনি এই থেকে 

বংশ-বৈচিত্র্যের কতকগুলি স্থত্র বের করেন। 

যেমন-_-বামন ও লথ্া খাটি মটরগাছের একটি শুক্রাথু 

কর্ক ও একটি ডিম্বাণু কর্ক মিলিত হয়ে কক, 

কর্ক, কক ওক ক-এই চার প্রকার গুণবিশিষ্ট 

মটরশু টির জন্ম দিতে পারে । অবশ্য সর্বদ1 এ নিয়ম 

খাটে না। মেগ্ডেল এই বংশধারার গুণের বাহক 

হিসাবে প্রাণক্থত্রের মধ্যে 'জীন” নামক একটি 

পদার্থের কল্পনা! করেছিলেন। 

পরে শক্তিশালী ইলেকউ্রন-মাই ক্রোস্কোপ দ্বারা 
প্রাণন্থত্রের মধ্যে এই জীনের অস্তিত্ব ধর] পড়ে। 
এই জীন বিন্দুর সমাবেশেই প্রাণন্থত্র গঠিত। 
জীন নিউক্লিও-প্রোটিন ছাড়া আর কিছুই নয়। 

দেখা গেল, এই জীনগুলি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের 
সময় বিশেষ ধরণের ৫জব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 

মাধ্যমে বংশাহক্রমিক গুণের সংক্রমণ ঘটায়। 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১-ম সংখ্যা 

তখন পরীক্ষা চলতে লাগলো যে, জীনের 

নিউক্রিও-প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিন, না নিউক্লিক 

আপিড এই কাজ নিয়ন্ত্রণ করে? কিন্তু নানারকম 

পরীক্ষা সত্বেও এ-বিষয়ে প্রোটিনের কার্যকারিতা 

ধর] পড়ে নি। শ্বাভাবিকভাবেই তখন নিউক্লিক 

আসিডের উপর দৃষ্টি পড়লো । 
আধুনিক পরীক্ষাগারে বিবিধ গবেষণার ফলে 

ধরা পড়ে যে, পূর্বের ধারণা অন্যারী নিউর্লিক 
আমিডের অধুর গঠন সরল নয় বা নির্দিষ্ট ছকেও 

বাধা নয়। তখন ধারণ! হলো যে, জীনের মৃধ্যে 

আসলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নিউক্লিক আঁপিডের 

অণু আছে। এই বিভিন্ন নিউক্রিক আযপিডের মধ্যে 

প্রধান হলে! ডেস্অক্সিরাইবে| নিউক্লিক আপিড; 

সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। এই ডি. এন. এর অণু 

যাবতীয় প্রাণীতে একই রকম আণবিক গঠনে 

সংবদ্ধ নয়। এর অথুতে পরমাণুগুলির বিন্যাস 

বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম। 

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষে পরমাণুতে 

এসে ঠেক1 গেল। এখানেই বোধ হয় একটা হেস্তনেস্ত 
হয়ে যাবে। অনেকেরই যুক্তিসঙ্গত ধারণা এই যে, 
ভি. এন, এ.-র পারমাণবিক বিন্তান যদি কোন রকমে 

বদলে দেওয়! যাঁষ, তাহলে হয়তো এক প্রাণীর ডিম 

থেকে অন্য নতুন অঙ্গ-সমন্বিত বংশধারার স্থ্টি হবে। 
ক্যান্সার রোগে হয়তো এই কারণেই দ্রেহকোষের 

বিকৃতি হয়। 
মৌট কথা, বাইরের অত্যধিক তেজক্কিয়তা বা 

কোন রাঁপাক়নিকের প্রভাবে ভি. এন. এ-র গঠন 

উদ্টে গিয়েই এক প্রজাতি থেকে ভিন্ন প্রজাতির 

স্থষ্টি হয়। একেই পরিব্যক্তি বলা হয়। এট! হয় 

আকন্মিকভাবে। এই পরিবর্তন জীবের পক্ষে 

ক্ষতিকরও হতে পারে অথবা নতুন পরিবেশের 
সহায়ক হতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে” নতুন 
প্রত্যঙ্গ টিকে থাকলে হয়তো অনেকট! অনুরূপ 

ধর্মী পিতামাতার মিলনে নেই পরিবর্তন বংশ- 

ধারায় বর্তীয়। তাছাড়৷ পারিপার্থিক তাপ। 



অক্টোবর, ১৯৫৪ ] 

* আলো, খাছ, আতা, রাসায়নিক পদার্থ এবং 

দেহাভ্যন্তরস্থিত গ্ল্যাণ্ডের হর্মোন নিঃআাবের 

হাস-বৃদ্ধির জন্যে অনেক সময় দৈহিক পরিবর্তন 

ঘটে। তবে এই পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে। 

মাচ্ষ প্রাকৃতিক জীব এবং উল্লিখিত নিয়মের 

অধীন। সে হয়তো এখন তারই অলক্ষ্যে পরিবঠিত 

হয়ে চলেছে । যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিতে মানুষের 

পেশীবহুল দেহ হয়তো ক্ষীণ হয়ে আদবে, আর বেশী 

চিন্তা করবার দরুণ মস্তিষ্ক আরও বুদ্ধি পাবে। 

তখন সে হয়ে পড়বে মাথাসবস্ব। ভাবতে এখন 

সঞ্চয়ন ৫৪৯৩ 

আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতুহল জাগে । আজ যে হারে 
পারমাণবিক বৌমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো 

হচ্ছে এবং যদি একটা শিশ্বযুদ্ধ লেগে অনেক 

বোমা ফাটে তবে অবধাঁবিতভাঁবে পরিবেশের তেজ- 

ক্ষিয়তা বুদ্ধি পেয়ে মীন্ুষের বীজকোষের ভি. এন. 
এ-র গঠন-বিন্াসের পরিবর্তন ঘটবে এবং অদ্ভুত 

আকাঁরবিশিষ্ই মালষের উদ্ভব হবে। বাড়তি 

অঙ্গগুলি তাদের বোঝা হয়ে বা ক্যান্সরজনিত 

দ্েহকোষের বিপাকে বিশ্ব ঘটিয়ে তাদের অনেকাংশ 

হঠাত ধ্বংসের পথে নেমে আমবে। 

সঞ্চয়ন 

মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা 

নিউ ইয়কের কল।ধিয়| বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্যোতি- 

পদাথ-বিজ্ঞানী ডাঃ লম্েডে মতঞ্ সম্প্রতি এক 

সাক্ষাৎকারে বলেছেন-- 

মানুষ হয়তো বা কোন দ্রিন বুধ, বৃহম্পৃতি ও 

"ঞ্গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হবে। সে মব গ্রহলোকে 

কি আছে, না আছে--তা পরীক্ষা করেও দেখে 

আমবে। কিন্তু সে সব গ্রহের আবহাওয়ার যা 

অবস্থা তাঁতে মনে হয় না যে, মানুষ সে সবস্থানে 

বসবাস করতে পাঁরবে। তবে একটি গ্রহ আছে-- 

সেটি হলো মঙ্গল। অনেকের ধারণা, সেখানকার 

আবহাওয়ায় কোন মানুষ বা পশুর পক্ষে বেঁচে 

থাকা সম্ভব হতে পারে। 

তাঁর মতে, শুক্রগ্রহ অতি খন জলীয় বাপ্পে 

আচ্ছন্ন । এ-প্রপঙ্গে তিনি এই কথাও বলেছেন যে, 

কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, এই গ্রহটি ফুটন্ত 

জলীয় বাম্পে আবৃত। তিনি বলেন, তাহলেও 

কোন জীবের বেচে থাকবার পক্ষে অনুকূল আবহ" 

মণ্ডল সেখানে রয়েছে। 

ডাঃ মতস্ এ-প্রপঙ্গে আগও বলেছেন থে, 

ভবিষ্যতে মানুষ কোন সময়ে বুধগ্রহ সম্পর্কে 

তথ্যাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু সথয ও বুধগ্রহের 

মধ্যে ব্যবধান পৃথিবীর তুলনায় প্রায় আড়াই গণ 
কম। বুধগ্রহ সথযের অতি নিকটে; তাঁছাড়। এর এক 

দিকে স্র্যের আলোক একেবারেই পড়ে না। ফলে 

এ গ্রহে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও ঠৈত্যের সমস্ত রয়েছে। 

এদের মধ্যে বৃহত্তম গ্রহ হলে। বৃহস্পতি । গ্রহ- 
যাত্রীদের কাঁছে বৃহস্পতিতে অভিযাঁনই সবচেয়ে 
বড় সমস্য হয়ে দেখা দেবে। কারণ এর আবহাওয়া 

বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ । তাছাড়া সেখানকার 

আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় তিন গুণ বেশী। 
স্থতরাং পৃথিবীতে যে জিনিষের ওজন ছু-শ* পাউও, 

সে জিনিষই বৃহস্পতিতে নিয়ে গেলে তার ওজন 

দাড়াবে ছ-শ” পাউও। | 

পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম রেভারের সাহাধ্যে 
অন্ত গ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। রেডার 
যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে যে সঙ্কেত প্রেরণ 
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করে তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ম্যাসা- 

চুসেট্স ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলোজীর বিজ্ঞানীদের 

চেষ্টায় এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই 
গবেষকবুন্দ দু-প্রকার রেডার-সঙ্কেত প্রেরণ করে- 

ছিলেন। 

এই সঙ্কেত প্রেরণকালে শুক্রগ্রহ ছিল পৃথিবী 
থেকে প্রায় ২৮০*০০০০ আইল দুরে। প্রেরিত 
সঙ্কেত প্রায় &৬০০০০*০ মাইল পথ অতিক্রম করে 

পৃথিবীতে ফিরে আপে এবং এতে প্রায় পাচ মিনিট 

সময় অতিবাহিত হয়। রেডার যন্ত্রের সাহায্যে 

এত দূরের সংযোগ সাধন ইতিপূর্বে আর সম্ভব হয় 
নি। এই কথাও জানা গেছে যে, পৃথিবী থেকে 

যে সব রকেট শুক্রগ্রহে প্রেরণ করা হবে, শুক্রগ্রহে 

না পৌছ। পর্যন্ত সমগ্র পথের খবরাখবর বেতার য্র 
সমন্বিত রকেটের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে । 

ভবিষ্যতে মহা শৃন্ত-যাত্রীদের খাগ্-সমস্থ্া৷ মহা শুনতে 

শন ও বিজ্ঞান [১২শবর্ষ, ১ম সংখ্য। 

যাত্রার পক্ষে অন্যতম কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। 
ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেক্নৌলোজীর 

বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। 
তিনজন লোক যদি এক বছরের জন্যে মহাশৃন্তে 

যাত্রা করে তবে তাদের বেচে থাকবার জন্যে 

অন্ততঃ পাচ টন খাছ, জল ও অক্সিজেনের প্রয়োজন 

হবে। সাধারণভাবে এইসব জিনিষ যে পরিমাণে 
গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা বিচার করেই এই হিসাব 

করা হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে যাত্রায় তিন বছর লাগবে। 

স্তরাৎ তিনজন যাত্রীর ১৫ টন খাগ্, জঙ্জ ও 

অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে। 

ডাঃ বার্ণার্ড ই. প্রকটার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 

খাগ্প্রাণ সম্পূর্ণ বঙ্জায় রেখে মহাশূশ্য-যাত্রীর 
জন্তে আকার ও ওজনে খাছযের পরিমাণ হাঁস 

করতে হবে। কিন্তু কিভাবে যে তা কার্ধকরী 

করতে হবে, তা এখনও জানা যায় নি। 

অশ্রুত শব্খ-তরঙ্গ 

এমন দিন আসছে ষখন আপনার বাসনকোশন 

শব্দ-্পন্দনের সাহায্যে ধৌত করা হবে। সেই স্পন্দন 
আপনার তো নয়ই, আপনার কুকুরটিরও শ্রুতি- 

গোচর হবে না। এই অশ্রুত ধ্বনির সাহায্যে 
কেবল যে বানকোশনই ধোওয়া যাবে, তা নয়__- 

মস্তিঞ্ষের অতি সুক্ম শল্য-চিকিৎসা, তৃগর্তভ থেকে 

তৈল উত্তোলন, কাচ গলানো, কঠিন বস্ত ছেদন, 

রোগের অস্তিত্ব নিধণরণ-এমন কি, শ্রীণীহত্যা 

পর্যন্ত এই অশ্রত শব্ধ-স্পন্দনের সাহায্যে করা 

সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আজ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণ। 
করছেন। এই হলে! তাদের নবতম গবেষণার 

অন্যত্তম ক্ষেত্র । 

সাধারণতঃ যে সব ধ্বনি মানুষের শ্রতিগোচর 

হয় না, সেগুলিই অশ্রুত শব-তরঙ্গের মধ্যে পড়ে । 
এ সব ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর না হলেও 

তরঙ্গ হিসাবে এদের অস্তিত্ব রয়েছে । এদের 

নিয়ন্ত্রণ করবার যে চেষ্টা হচ্ছে, তাতে এই স্পন্দনকে 

নানাভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা 

হয়েছে। 

যে সবযস্ত্রের মাধ্যমে সাধারণতঃ শব্দ-তরঙ্গকে 

খুব বেশী কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তন্মধ্যে 

সোনার (501397) অন্যতম | জলের নীচে কোন বস্তু, 

বিশেষ করে সাবমেরিনের অস্তিত্ব নিধণরণের 

উদ্েস্টে এই যন্ত্রের সাহাষ্য নেওয়া হয়ে থাকে। 

সোনার যন্ত্র ঠিক রেডার যস্ত্রেরই অন্রূপ। শুন্য 
থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে রেডার এবং জল থেকে 

তথ্য সংগ্রহের কাজে সোনার ব্যবহ্থত হয়। কাধ- 

পদ্ধতি দুয়েরই প্রায় এক রকম। জাহাজ থেকে 

যে সব শব্ধ-তরঙ ছাঁড়া হয়, সেগুলি কোন বস্ততে 

লেগে প্রতিফলিত হয়। এ-থেকেই বিজ্ঞানীরা এ 
বস্তর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন। 

বিভিন্ন বস্ত পরিফষার করবার কাজে অশ্রুত শব- 
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তরঙ্গের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হচ্ছে এবং এই 

ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ভ্রত বেড়ে যাচ্ছে। এই 

পদ্ধতিতে যে বস্তটিকে পরিষ্কার করা হবে, তা 

কোনও তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। 

পরে এ তরল পদার্থের মধ্যে শব্বকম্পন প্রেরণ কর! 

হয়। এ কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার থেকে 

দশ লক্ষ বার পর্স্ত হয়ে থাকে । এর ফলে জলের 

মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের স্থষ্টি হয়; কাজেই সামান্য 

ময়লাও জিনিষটির গায়ে লেগে থাকতে পারে না। 

ইনজেকশনের স্চ, গহনাপত্র প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে 

পরিষ্কার করা হয়। 

অতি স্থন্ম সোনার পাত পরিষ্কার করবার 

ব্যাপারেও এই পদ্ধতি অন্ুম্ুত হয়ে থাকে। 

ইম্পাঁত প্রভৃতি কঠিন বস্তর মধ্যে গর্ত করা! 
বা এ সব কঠিন বস্ত দিয়ে ইচ্ছান্থ্যায়ী বিশেষ 

আকারের কোন জিনিষ তৈরী করবার ব্যাপারে এই 
পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হয়। 

দন্ত-চিকিৎমকেরা দীতে এবং শল্য-চিকিৎসকের। 

জীবস্ত প্রাণীর হাড়ে গর্ত করবার ব্যাপারে এই 
পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। 

এই অশ্রুত শব্বতরঙ্গের সাহায্যে অতি উচ্চ 
তাঁপ স্থট্টি করা সম্ভব। এ-সব তরঙ্গের দ্বারা কাঁচ 

গলাবার মত তাঁপও স্যষ্টি করা যেতে পারে। 

অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গকে একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে 
একত্রিত করা যায়। এই কেন্দ্রীভূত তরঙ্গের 

সাহায্যে ত্বক বা দেহের ৫কোঁন তন্তর কোন রকম 

ক্ষতি না করে মাংসপেশীতে তাপ সঞ্চার করা 

সঞ্য়ন ৫৯৫ 

যেতে পারে। ব্যায়ামবিদদের মাংসপেশীর ঝোগের 

চিকিৎসায় আজকাল এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। 
এখন মস্তিষ্কের অতি ক্স শল্য-চিকিৎসায়ও 

এই কেন্দ্রীভূত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্য গ্রহণ রর! 

হয়ে থাকে । এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের যে অংশ 

ঠিকমত কাজ করে না, তাকে পুড়িয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট 
করে ফেল। হয়। তাতে মস্তিষ্কের এ অংশ- 

সংলগ্র সুস্থ অংশের কোন প্রকার ক্ষতি হবারই 

আশঙ্কা থাকে না এবং মন্তকের খুপি বের করে 

অপারেশন করবার গ্রয়োজন হয় না। 

আজকাল তৈল নিষ্কাশনের জন্যে জটিল যন্ত্রপাতি 

ভৃগর্ভে প্রোথিত নাকরে এই অশ্রত শব্ধ-তরঙ্গের 

সাহায্যেই পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলি তৈল 

উত্তোলনের চেগ্া করছে। 

পানীয় দ্রব্যের বোতলের ছিপি আটবার 

ব্যাপারে ব্যবসায়ীরাও এই পদ্ধতির আশ্রগ্ 

গ্রহণ করছেন। তারা কেন্দ্রীভূত শব্-তরঙ্গ পানীগ্ 

দ্রব্যের উপর প্রয়োগ করেন। ফলে ছিপি আাটবার 

সময়ে বোতলের ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায় এবং 

পানীয় দ্রব্য বাসুশূন্ত বোতলে থাকবার ফলে 
বহুদিন পর্যস্ত তার কোন বিকৃতি ঘটে ন]। 

তবে যে সব অশ্রুত শব-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা! 
যাঁয় না, তা থেকে মান্গষের বিপদ আছে। তাতে 

মাঙুষের কানের পর্দ। ফেটে যেতে পারে, কোন 
ইছুরকে ছু-মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে ফেলতে 

পারে; এমন কি, চার মিনিটের মধ্যে তাকে মেরেও 

ফেলতে পারে। 

মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের যন্ত্র 

মুত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের যন্ত্র সম্বন্ধে এগার 

ফিলিপ স্ লিখিয়াছেন- উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনে 

পরজীবীর। বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে 

এবং তারা বিরাট এলাক। জুড়িয়া মৃত্তিকার মধ্যে 

বসবাঁদ করিয়া থাকে । এখন একটা বড় সমস্য] হইল 

মৃত্তিকা-বাহিত রোগ দমনের ব্যবস্থা করা। এই 

রোগ দমন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে মৃত্তিকাঁর মধ্যে উদবায়ী 

তরল পদার্থের ব্যবহার কিছুটা সাফলোর লক্ষণ 

প্রকাশ করে। কিন্ত এই পদার্থ বহু মূল্যবান হওয়ায় 
ইহার ব্যবহার লাভজনক বলিয়া গণ্য হয় না। 
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স্কটল)াণ্ডের অন্তর্গত অকিনক্রুই ভ-এর উদ্ভিদ 

রোগ-বিজ্ঞীন বিভাগে কয়েক বশর ধরিয়া এই 
সম্পর্কে যে সকল গবেষণার কাজ চলিয়া! আপিতেছে, 
তাহার ফলে মৃত্তিকার মধ্যে স্থলভ উপকরণ 

মিশ্রণের জন্য একটি কৃবিযন্থ উদ্ভাবন কর! সম্ভব 
হইয়াছে। 

এই যস্টি হইল “হা ওয়ার্-অলম্যান অকিনক্রুইভ 
সজল মিকৃচারার”?। অক্সফোর্ডে গত ৭ই জুলাই 

হইতে ১০ই জুলাই পধন্ত “য কৃষি-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 

হইয়াছিল, তাহাতে এই যন্ত্রটি প্রদশিত হয়। যষ্থটির 

কাধকারিতা সম্পর্কে ইতিমধে। ব্যাপক পরীক্ষা হইয়া 
গিয়াছে। 

এই মিশ্রণটি ঈল-ওয়ামের আক্রমণ হইতে 

আলুর ফদল রক্ষার কাজে ব্যবহ্বত হইতেছে । 

অবশ্য ইহ! মুত্তিকা-বাহিত অন্ঠান্ত রোগ দমনেও 

বিডিম্ন দেশে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। যন্ত্রটি 

লইয়া পরীক্ষার সময় কেবল গীত মার্কারি অক্সাইড 
ব্যবহৃত হয়। 

এই যৌগিক পদথের চূর্ণ মৃত্তিকার উপরিভাগে 
এবং ৭ ইঞ্চি গভীরে ব্যবস্বত হয়। অশুনন্ধীনের ফলে 

জান! গিয়াছে, এই ভাবে একর্ প্রতি ৫২ পাউগ্ড 

পাঁরদের যৌগিক পদার্থের ব্যবহার আলুর ঈল-ওয়ার্ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২৭ বধ, ১০ম সংখ্যা 

দমনে অনেক বেশী ফলপ্রদ হয়-কেবল উপরিভাগে 
২০* পাউণ্ড পরিমাণ যৌগিক পদার্থের ব্যবহার 
সেরূপ ফলপ্রস্থ হয় না। “সয়েল মিকৃচারে ছুই 

রকমের সরপ্াম ব্যবহৃত হয়-_হাঁওযার্ড রটোভেটর ও 

অলম্যান স্পীডেমি ডাস্টার। 

অলম্যান ডাস্টারের কাজ হইল, স্বচ্ছ প্রার্টিক 

টিউবের মধ) দিয়! মৃত্তিকার উপরিভাগে চূর্ণ পদার্থ 

ছড়াইয়া৷ দেওয়া । রটোভেটরের কাজ হইল, ৭ 
ইঞ্চি গভীরে সেই চূর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়! মৃত্তিকার 

সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া। 
এই যন্ধটি ষে কেবল আলুর ঈল-ওয়ার্ম দমনের 

কাঁজেই সাহাঁধ্য করিবে তাহ। নহে, ইহা মৃত্তিকা- 

বাঠিত অন্যান্ত জটিল রোগ-জীবাণু দমনের কাঁজেও 

মাহাঁধ্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

এই পীত মাকীরি অক্সাইভ একবার মাত্র 

ব্যবহার করিয়। শতকরা ৬০ হইতে ৮* ভাগ ঈল- 

ওয়ার ধ্বংস করা সম্ভব। ইহাতে একর প্রতি ব্যমিত 

হইবে মাত্র ১০ হইতে ১২ পাউওড। ইহা লক্ষ্য 

করিবার বিষয় যে, এই ভাবে কীট দমন সফল 

হওয়ায় একর প্রতি ই টন আলুর উৎ্পাদন বৃদ্ধি 

করা সম্ভব হইয়াছে। 

আযাপেপ্ডিসাইটিসের চিকিৎস। 

এই সম্পর্কে ইয়ু তিয়েন মিন ও ওয়াল্লহসিও. 
লিখিয়াছেন--সবত্রই জৌকের মধ্যে একট! প্রচলিত 

ধারণা আছে যে, শুধুমা শল্য-চিকিৎ্সার সাহায্যেই 
আপেগ্িসাইটিন নিরাময় করা সম্ভব। বলা 

বাহুল্য যে, শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে ব্থ লোক এই 

বিপজ্জনক রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। 

তবুও একটা প্রশ্ন থাকিয়া যাঁয়- ইহা কি আদর্শ 
চিকিৎসা-প্রণালী? এই রোগে আক্রান্ত হইয়া 
যাহাদিগকে শল্য-চিকিৎসার সন্ুখীন হইতে হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো মনে হইয়াছে 

ষে, অন্য কোন উপায় থাকিলে ভাল হইত । কিন্তু 

এই ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়| গিয়াছে; কারণ আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনও পর্যস্ত ১৮৮৭ সালে মটন 

কর্তৃক গ্রতিষ্টিত ভিত্তির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। 

ছুই হাজার বৎসর পূর্বেই চীনের চিরায়ত 
ভেষজ শান্ত্র হুয়া তি নিয়ে চিউও € চিকিৎসা 

বিধি) নামক পুস্তকে আন্তরিক প্রদাহ, অর্থাৎ 

আপেগ্সাইটিস-এর একটি বিশ্লেষণ দেওয়া 

হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত চিকিৎমক 
চ্যাম্প চুম্প-চিঙ আযাপেত্তিসাইটিসে শল্য-চিকিৎসায় 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

বিশেষ কৃতকার্ধ হইয়াছিলেন বালয়া কথিত 

অ:ছে। দীর্ঘ এক হাজার বপরের উপর চীনের 

মানুষ আপেগ্তিলাইটিসের জন্য এই ধরণের চিকিত- 

সার উপরেই নির্ভর করিত এবং ইহার সাহায্যে 

অগণিত জীবন রক্ষা পাইয়াছল। কিন্তু চীনের 

উপর প্রায় ব্সর যাব সাম্রাজ্যবাদী 

অনধিকার প্রবেশের ফলে পরম্পরাগত চীন! 

ভেযক্জ-বিগ্ভার অন্থশীলন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 

মুক্তির পুর্ব পর্যন্ত ইহা বিস্বৃতপ্রাযম় হইয়া 
আসিয়/ছিল। কিন্তু মুক্তির পর হইতে ইহা আবার 
পূনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার একটি 
বিশিষ্ট অবদান এই ষে, শল্য-চিকিৎসা ছাড়াও 

আপেগ্িপাইটিনল নিরাময় হইতে পারে, এমন 

আশ্বাম ইহাতে পাওয়া গিয়াছে । 

পরম্পরাগত চীনা ভেষজ-শান্বাীভমারে আপেত্তি- 

সাইটিদের চিকিৎসার জন্য দুইটি পদ্ধতি আছে 

_্রঘধ সেবন এবং স্থগী-চিকিৎপা। প্রথম 

পদ্ধতিতে চ্যাম্প চুম্প-চিড-এর প্রদত্ত ব্যবস্থা- 
পত্রগুলি সামান্য অদল-বদল কণিয়া ব্যবহার করা৷ 

হয়। ইহাতে ছুই রকমের ক্ষাথ বা পাচন “রিষুম 

অফিনিনেইল-পায়েওনিয়া মৌতাঁন”  ৫২1)০00 

0090 0117916-72601)19, 7৬109002918) এবং প্যাটি- 

নিয়া স্ব্যাবিওসয়েফোলিয়া লিঙ্ক” (08001019 

9০201938960119 [,101) রোগীর অবস্থা অনুযায়ী 

আলাদ! আলাদাভাবে অথবা একসঙ্গে মিলাইয়। 

ব্যবহার করিবার ব্যবস্থ। দেওয়া হইয়াছে । দেখা 
গিয়াছে যে, শতকর] ৯* ভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থ! 
কার্ধকরী হয় (যে সব ক্ষেত্রে জটিলতা নাই, সে সব 
ক্ষেত্রে কাধকারিতার পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০০ 

ভাঁগ)। এই ব্যবস্থায় চার হইতে পাচ দিন 

হাপপাতালে থাকিতে হয় এবং দূর ভবিষ্ততের 
পক্ষেও ইহার ফল ভাল হইয়া থাকে 

শ্চী-চিকিৎসা। সর্বপ্রকার রোগের পক্ষেই 

একটি স্থবিদিত ও অতি পুরাতন ব্যবস্থা । ইহা 
চীনে অন্ততঃ দুই হাজার বদর যাবৎ প্রচলিত 

১৫০ 

সঞ্চয়ন ৫ন% 

আছে। কিন্তু আপেগ্ডসাইটিদ রোগে ইহার 

প্রয়োগ মাত্র ১৯৫৮ হইতে করা হইতেছে। 

পরম্পরাগত তত্বের ভিত্তি অবলম্বন কারিয়! চিকিৎস।- 

কমীরা এচিঙ্গলু, ব্যবস্থা অনুধায়ী রোগীর পায়ে 
স্চীভেছ্য স্থান আবার করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের 

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যবস্থায় 

বেশ কাধকরী ফল পাওয়া যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে 

এই ব্যবস্থা প্রয়োগ কর! হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য অজিত হইয়াছে। 

এই ব্)বস্থায়ও চার হইতে পাচদিন হাসপাতালে 
থাকিতে হয়। তিন-চার মাসের ফল পর্যবেক্ষণ 

করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দূর ভবিষ্যতের পক্ষেও 
ইহার ফল ভাল, তবে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 

রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে দেখ! গিয়াছে । 

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার কয়েকটি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ফল হইল--(১) প্রদাহের আশু উপশম, 
যাহা সচীভেদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হইতে 
থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যেই বমির ভাব ও খি'চুণী 
দূর হইয়! ষায় এবং বেদনার অনেকখানি উপশম 

হয়। সাধারণতঃ ১৩ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই 
তলপেটের যন্ত্রণা ও স্ফীতি অপস্থত হয়। (২) 
বেদনাহীনতা। যেহেতু স্থচীটি চুলের মত সুক্ষ 
এবং ভেদ করিবার স্থানটি “চিঙ্গলু; ব্যবস্থার মধ্যে 

নির্বাচিত হয়, সেহেতু রোগী কোন বেদনা অন্থভব 
করে না। (৩) সাজসরগমের সরলতা | স্থচী- 

চিকিৎসার সাজপরগ্ামের মধ্যে থাকে মাত্র কয়েকটি 

ধাতু-নিমিত ত্থচ এবং ভেদ করিবার স্থানটিকে 

জীবাণুশুন্ করিবার জন্ত এক শিশি আযলকোহল। 
সেই জন্য হাসপাতালের বহিবিভাগে, বাড়ীতে ও 

যে সমস্ত জায়গায় হাসপাতালের সংখ্যা কম, সেই 
সব গ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে অনায়াসেই এই 
ব্যবস্থান্নধায়ী চিকিৎসা! কর] চলে। (৪) প্রাধুক্তিক 

সরলতা । একজন দৃক্ষ চিকিৎসককে কয়েকবার 
আযপেঙ্সাইটিসের হ্চী-চিকিৎপা করিতে 
দেখিলেই চিকিৎসক ও সেৰ্কেরা ইহা শিখিয়া 



৫8৮ 

লইতে পাবেন ( স্থচী-চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত 

করিতে হইলে দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও অস্গশীলন 

প্রয়োজন )। 
আপেপ্ডিক্স এবং পায়ের নীচের দিকে অবস্থিত 

স্ুটীভেদ করিবার স্থানটির মধ্যেকার সংযোগ-হ্থত্র 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ) 

কোথায়? স্থচী-চিকিৎসা এত ফলদায়ক কেন? 

এই সমস্ত প্রশ্ত্ের উত্তর একমাত্র “চিঙ্গলু” তত্বা্- 
যায়ীই দেওয়া চলে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
ভ,ষ্বা অনুঘায়ী ইহাদের ব্যাখ্যা করা চলে 

না। 

ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদের সন্ধানে 

নদী-ন।লার দেশ ভারতের জল-সম্পদের অভাব 

নাই। এখানে বৃষ্টিপাতও কম নয়। তথাপি এই 

দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় মরুভূমির মত। আবার 

যে সকল অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সে 
সকল অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে দারুণ জলাভাব দেখ! 

দেয়স্পজলের অভাবে চাষ-মাঁবাদ শুকাইয়া যায়। 

এমন কি, পাঁনীন জলের জন্য হাহাকার ওঠে। এই 

অবস্থায় খামখেয়ালী প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 

করিয়া থাকা যায় না, বিশেষতঃ যেখানে খাছ্যা- 

ভাবের বিরাট সমস্। বর্তমান । 

এই খাগযসমস্ত।র সমাধানকল্লে খাছ্য উৎপাদন 

বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াই ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদের সন্ধান 

করা হইতেছে। কারণ, একমাত্র এই সুত্র হইতে 

প্রয়োজনমত সব সময়েই জল পাওয়া সম্ভব৷ 

কেন্দ্রীয় খাঘ্ ও কৃষি মন্ত্রণালয় ভূগর্ভস্থ জল- 

সম্পদ সন্ধানের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 

সমগ্র দেশব্যাপী অন্সন্ধান-কার্য চলিতেছে । গত 

জুলাই মাস পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ২৮১টি স্থানে 
খনন কর] হয়। অনুসন্ধানের কাজ বোধাই, মধ্য- 

প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরালা ও বিহারে 

সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় নর্মদ] 
উপত্যকায় ৩০টি স্থানে কূপ খনন করা হইয়াছিল। 
তাহার মধ্যে ১৬টিতে জলের সন্ধান পায়! গিয়াছে । 

ঘিতীয় পরিকল্পনাকালে যতগুপ্নি খনন করা হয়, 

তাহার মধ্যে ১৩০টি সফল হইয়াছে। 

ঘ্িতীয় পরিকল্পনায় দেশের জল-সম্পদের উন্নয়ন 

ও সথ্যবহারের সুপারিশ করা হয়। আর সেই 

সঙ্গে ভূগর্ভে প্রচুর জল-সম্পদের কথাও উল্লেখ করা 
হইয়াছে । পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে যে, যে সকল 

অঞ্চলে নালা কাটিয়া জল আনিয়া সেচের ব্যবস্থা 

করা সহজসাধ্য বা সম্ভব নহে, সেখানে তৃগর্ভস্থ 

জল-সম্পদকে কাজে লাগান যাইতে পারে। 

কোথায় কোথায় ভূগর্ভে জল পাওয়া! যাইতে 
পারে, প্রথমে ভূতাত্বিক সমীক্ষা তাহা জানাইয়া 

দেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় যে, 

সম্ভাব্য স্থানে অন্ত শ্বাভাঁবিক স্থত্র হইতে জল পাওয়া 

যায় কিনা এবং সেখানে সেচের জন্য জলের চাহিদা 

রহিয়াছে কিন1। তাহ! ছাড়া সেই স্থান উচু 
হওয়া দরকার, যাহাতে বন্ায় প্লাবিত না হইয়! 
যায় এবং সেখানে সাজসরগ্রাম পরিবহনের সৃব্ধাও 

থাকা চাই। 

সাধারণতঃ শির্বাচিত স্থানে এক হাজার ফুট 

বা নিকটতম শিলান্তর পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চে 

ব্যাসের গর্ত খনন করা হয়। খনন করিবার 

সময় প্রতি দশ ফুট অন্তর মাটির নমুনা! লইয়া 
ভূতাত্বিকগণ পরীক্ষা করিয়! দেখেন। 

খনন সম্পূর্ণ হইলে কাদা জলের শোত প্রবাহিত 
করাইয়া গর্তটিকে পরিষ্কার করা হয়। ট্বছু)তিক 
লগিং-এর সাহায্যে জলের গুণাগুণ বিচার ও জলের 

স্তরের সন্ধান কর! হয়। ইহা হইতে ভূতাত্বিকগণ 
স্থির করেন যে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়। 
যাইবে কিনা এবং তাহা! লাভজনক হইবে কিনা। 

লাভজনক বিবেচিত ন1 হইলে খালটি বন্ধ করিয়! 

দেওয়া হয়। ঘণ্টায় ২ হাজার গ্যালন জল 
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তুলিবার মত কূপ করিতে হইলে উহার ব্যাস 
বাড়াইয়া ১৬ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি করা হয়। 

সাধারণতঃ গর্তের মধ্যে চাপ দিয়া পরীক্ষার জন্য 

জল তুলিয়া লওয়া হয়। রাসায়নিকের! উহা পরীক্ষা] 

করিয়া দেখেন। প্রয়োজন হইলে জলের নমুনা 

ভূতাত্বিক সমীক্ষার দপ্তরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 

প্রথম পরিকল্পনার সময় ভারত সরকার ভূগর্ভস্থ 

জলের সন্ধান সম্পর্কে খনন-কাধ আরম্ভ করেন। 

১৯৫৩ সাঁলের মার্চ মীসে মাকিন যুক্তবাষ্টী কারিগরি 
সহযোগিতা মিশনের সঙ্গে এই কাছের জন্য 

প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ও কারিগরি সহযোগিতার 

চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য গৃহীত কাধস্থচী 

অনুযায়ী দ্রেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৬টি অঞ্চলে খনন- 

কাধের প্রস্তাব করা হয়। 

পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল কেন্দ্রে ঘণ্টায় 

২০ হাজার গ্যালনের মত জল পাওয়৷ ষায়, 

সেগুলিকে প্রয়োজনীয় সরগ্তামে সজ্জিত করিয়া 

রাজ্য-সরকারের পরিচালনাধীনে আনা হ্য়। এই 

খনন কাধের জন্য হে ব্যয় হয়, তাহা রাজ্য-পরকারকে 

খণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। 

যে সকল কেন্দ্রে ২* হাজার গ্যালনের কম ও 

১৫ হাজার গ্যালনের অধিক জল পাওয় ষায়, 

সঞ্চয়ন ৫9৯ 

সেগুলিকে নলকুপ হিম।বে ব্যবহারের জন্য রাজ্য- 

সরকার গ্রহণ করিতে পারেন। রাজ্য-সরকারকে 

এই জন্য প্রশ্নোজনীয় সকল ব্যয় বহন করিতে হইবে। 
১৯৫৩ সালে যখন উল্লিখিত চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় 

তখন আশ। করা গিয়াছিল যে, তিন বৎসরের 

মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে 
এই খনন-কাধের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া 

যায় নাই। এই ব্লরের জাুমারী মাসে নর্মদ! 

উপত্যকায় প্রথম খনন-কাষ আরম্ভ করা হয়। 

১৯৫৬ সালের জুন মাসে অতিবিক্ত সকল যন্ত্রপাতি 

পাওয়া ধায় এবং এ বত্মর অক্টোবর মাসে ব্যাপক- 

ভাবে খনন-কাঁধ চালান হয়। আশ! করা যায়, 

চলতি বৎসরেই পরিকল্পনার কাঙ্জ সম্পূর্ণ হইবে। 
মূল পরিকল্পনা অন্ুযামী দেশের বিভিন্ন কেন্্রে 

৩৫০টি পরীক্ষামূলক খনন-কার্ধ চালান হইবে। স্থির 

কর হইয়াছে ষে, প্রথমে ২৮৭টি এবং পরে ২২টি 
সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে। এই পরিকল্পনা রূপাঁফ়ণের 
জন্য বয় হইবে মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার 

টাকা। তন্মধ্যে প্রথম পরিকল্পনীকালে ৮৩ লক্গ 

৭৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় 

পরিকল্পনার জন্ত ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বয় 

বরাদ্দ হইয়াছে। 

সযুদ্র-তলে হুড়ঙ্গ খনন করিয়! পৃথিবীর অভ্)ন্তর সম্পর্কে তথ্যানুদন্ধান 
মানব-জীবন ও সৌরজগত্তের উৎস ও উৎপত্তি- 

স্থল যে কোথায়, তাহার সন্ধান মহাশৃন্যের তুলনায় 

পৃথিবীর অভ্যন্তরেই পাওয়ার অধিকতর সম্ভাবন৷ 
রহিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এই জন্থই 
এই বিষয়ে তথ্যান্থমন্ধীনের উদ্দেশ্যে 'মোহোল, 
(101019) নামে একটি অভিনব পরিকল্পন! গ্রহণ 

করিয়াছেন। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল গলিত পদার্থের 

দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহীর চতুর্দিকে যে শিল্পাব কঠিন 
আবরণ রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় ম্যাণ্টল। এই 
পরিকল্পনা অনুসারে সমুদ্রের তলদেশে গর্ত খনন 

করিয়া ম্যাণ্টলের অংশবিশেষ সংগ্রহ করা হইবে। 

মহীশূন্ত ও মৌহোল সম্পর্কে একই সময়ে তথ্যাঙগ- 
সন্ধানের চেষ্টা করা হইলে ইহা ভবিষ্যতে বর্তমান 

শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 

প্রচেষ্টার অন্ততমূ বলিয়। প্রমাণিত হইতে পারে। 

পৃথিবীর উপরিস্থিত কঠিন স্তর এবং ম্যান্টলের 

মধ্যে একটি রহস্যময় স্তর রহিয়াছে । ইহার নাম 
মোহো। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর 

মধ্যে এই স্তরটি আকন্মিক পরিবর্তন ঘটা ইয়াছে, 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রস্তরময় আবরণ ও উপরিস্থিত 
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গুঘ়ের মধ্যে ছেদ রেখা টানিয়া দিয়াছে । আবি- 

কারক যুগ্াভিয়ার বিজ্ঞানীর নামাছসারে ইহার 
নামকরণ করা হইয়াছে ?01109:০৬1010 19190090- 

[10015 | এই শ্তরটি পৃথিবীর স্থলভাগের ত্রিশ 

মাইল নীচ হইতে হর হইয়ছে। স্ৃতরাঁং স্থল 

হইতে এই স্তর সমুঘের তলদেশের অপেক্ষারুত 

কাছে আছে। এই জন্যই মোহো স্তর পযন্ত এবং 

তাহার পরেও গর্ভ খনন সমুদ্রের তলদেশ হইতেই 

সহজতর হইবে। এই রহশ্যময় শ্তরটি ভেদ করিয়া 

পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের ম্যাণ্টল এলাকা পধন্ত 

গত খনন কর] হইবে বলিয়া এই পরিকল্পনার নাঘ- 

করণ মোহোল করা হইয়াছে। 

ইঞিনিয়াপিং দিক হইতে এই পণিকল্পনাকে 

কাধে ্বপদান করা খুবই কঠিন) কারণ সমুদ্রের 

গগীরতা যেখানে খুবই কম, সেখানেও এই 
ম্াণ্টল বা প্রস্তরময় আবরণ সমুদ্র-পৃ্ট হইতে 

অন্ততঃ: প।চ মাইল নীচে রহিয়াছে । সমুদ্রে ভাদমান 

জলযান হইতেই এই পরীক্ষা-কাষ চালাইতে 

হইবে; কিন্ত সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্চাই ইহার অন্তরায়। 

এই প্রতিবদ্ধকতা ব্যতীত যে নকল সুদীর্ঘ পাইপ 

বা নল সমুদ্রে তলদেশে বসানো হইবে তাহা 

ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তারপর সেই 

নলের মদ্য দিয়া সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত অদ্রবণীয় 

পদার্থ এবং পৃথিবীর আদি আগ্নেয় শিলাস্তরের 

মোহে ও ম্যটল অঞ্চলের অংশবিশেষ সংগ্রহের 

ব্যাপারটি অক্ষত ভাবে নল বপ।ইবার মমস্তাকে আরও 

জটিল করিয়া তুলিতে পারে। মান্য আজ পযন্ত 

পৃথথবীর অগ্যন্তরস্থ এই অঞ্চল সম্পর্কে কোন প্রকার 
তথ্যান্গন্ধানে প্রবৃত্ত হয় নাই বলিয়া এই পরিকল্পনা 

কার্যকরী করিবার জন্ত বিশেষ ধরণের ড্রিলিং বা 

গত খননের সাজনরগজাম এবং স্থম্ম যন্ত্রপাতি 

তৈয়ার করিতে হইবে। 

গভীর সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড চাপে 

সামুদ্রিক প্রাণীর খেলা ও অন্যান্য অংশ কঠিন 
পদার্থে পরিণত হইয়। এ স্থানের জলের তাপও 

শান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্য। 

প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি। অতল সাগরের এই * 

মকল অদ্রবণীয় পদার্থ উদ্ধান করিতে পারিলে 

এই সকল পরীক্ষা করিয়া জীবাশ্ম বা ফপিল 

কিভাবে গঠিত হইয়। থাকে, সে বিষয়ে এবং ইহার 

বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বহু নৃতন তথ্যের সঙ্ধান 

পাওয়া যাইতে পারে। প্রাণীদের বিবর্তনের 

ব্যাপারেও ইহ! আলোকপাত করিতে পারে। 

পৃথিবীর আদি যুগে সমুদ্রের তলদেশে যে কি 

ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব 

ঘটিয়াছিল, অবশ্যই তাহা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত 

পদার্থসমৃহ পযালোচন| করিয়া জানা ধাইবে। এই 

সকল পদার্থ লক্ষ লক্ষ বর ধর্রিয়। সেখানে সঞ্চিত 

হইয়াছে। 
হষ্টির পর উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হইয়াছে এবং 

ইহার আবহাওয়া পরিবতিত হইয়াছে । এ সকপ 
শুরের উপকরণসমূহ পধালোচনা করিয়া পৃথিবীর এই 
আবহাওয়া, জীবতাত্বিক এবং ভূতাত্বিক পরিবর্তন 

সম্পকে একটি পুণ ইতিহাস পাঁওয় যাইতে পারে। 

পৃথিবীর আদি থুগের কঠিন শুবটি রহিয়াছে 
সমুদ্রের তলদেশে; অর্থাৎ পৃথিবী যখন বর্তমান 

আকার ধারণ করে নাই এবং সমুদ্রের স্থট্টি হয় নাই 

তখন ইহার উপরিভাগ কেমন ছিল, তাহার পরিচয় 

সমুদ্রের হইতে পাওয়া যাইতে পারে। 

আর একটি কথা, যখন ভূমিকম্প হয় অথবা 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাট রকমের বিস্ফোরণ 

ঘটে তখন পৃথিবীর এই কঠিন স্তর হইতে 

কেন তাহাদের প্রতিকম্পন হয় না-তাহা লইয়াও 

বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরিয়া গব্ষেণ! করিতেছেন। এই 

বিষয়ে একটি মতবাদ হইতেছে, সৌরমগুলীর প্রথম 

হষ্টিকালে অন্ান্ত গ্রহের ষে উক্কাকণাসমূহ পৃথিবীর 
আদি স্তরের উপরে আলিয়৷ জম! হইয়াছে, সেই স্তর 

হইতে প্রতিকম্পন হয় না। পৃথিবী হইতেও যে 
সকল উদ্ক। ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল এবং দেই সময়ে 

তাহারও যে ভাঙ্গ-গড়া হইয়াছিল, চান্দ্রর অগমান 
দেহের মধ্যেই তাহাব প্রমাণ রহিয়াছে। 

তলা 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

পৃথিবীর কঠিন স্তর মোহো ও ম্যান্টল কি 

কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে সামান্যই 
জানা গিয়াছে । অনেকের ধান্ণা, এই কঠিন শুর 
এক ধরণের ব্যাসান্ট দ্বারা গঠিত। ম্)াণ্টল 

হইতেছে অর্ধশমনীয় উচ্চচাপে সংনমিত একটি 

প্রস্তর্ময় স্তর। পৃথিবীর মোট বস্তপরিমাণ বা ভরের 

শতকরা ৮০ ভাগই হইল এই ম্যাটল। মোহোর 

কঠিন স্তরটি ইহাকে ঝেষ্টন করিয়া বহিয়াছে। 

পৃথিবীর এই সকল রহন্পূর্ণ অঞ্চল হইতে অংশ- 

বিশেষ নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করিতে পারিলে 

পৃথিবী যে কি কি উপাদানে গঠিত হইম়ীছে, 

সেই সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাইতে 

পারে। 

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মোহ ও ম্যাপ্টল সম্পর্কে 

নিয়োক্ত কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। 

পৃথিবীর আদি স্তর ও ইহার নিম্নবতী ম্যাণ্টল 
শরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কারখানায় 

আকরিক ধাতুর শোধনকাঁলে গলিত অবস্থায় 
ইহার উপরিভাগে যে গাদ দেখা যায়, আদি স্তর 

ও ম্যাণ্টল কি ঠিক সেই রকম? অর্থাৎ আদি স্তর 

কি ম্যা্টলের গাদ, অথবা মোহোর নিজে অবস্থিত 

প্রন্তরময় স্তর কি পুথিবীর আদি স্তরেরই সম- 
গোত্রীয়? অভ্যন্তরস্থ বিরাট চাপে এই স্তরের 

পরমাণুতে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বলিয়াই কি 

পৃথিবীর আদি স্তরের পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য 

রহিয়াছে? পৃথিবীর কেন্দ্রীয় তাপের উত্ম কি 

তাপপ্রবাহ, না তেজক্ষিয়তা? মোহোলি পরি- 

কল্পনা কার্ধকরী করা হইলে এই ধরণের অন্যান্থ 

বু ওক্কের উত্তর পাওয়া যাইবে এবং বনু 

সঞ্চয়ন ৬০৬ 

নৃতন নৃতন তথাও আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল 
আবিষ্কারের ফলে আমর! পৃথিবীর উৎপত্তি ও 

গঠন-প্রণালী সম্পর্কে এতকাল যাহা শিখিয়াছি, 

তাহারও আমুল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 

মাকিন যুক্তরাঁষ্ই এই পরিকল্পন রূপায়ণে আত্ম- 

নিয়োগ করিয়াছে । কোন্ সমুদ্রের তলায় মোহোঁল 

ডিলিং বা সুড়ঙ্গ খনন করা সর্বাধিক হ্থবিধা- 

জনক হইবে, সে সম্পর্কে পধালোচনা ও পরীক্ষা 

করিয়া! দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহার। কয়েকটি জাহাজ 

নিঞ্জোগ করিয়াছে । এই সকলজাহাজের সাহায্যে 

১৯৫৯ সালে আটলা্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের 

কয়েকটি স্থান বিবেচনাধীন আছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে 

ম্যাণ্টলের দূরত্ব গড়প্ড়তায় ছয় মাইলের কাছা” 

কাছি। মোহোল পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে 
যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা একটি স্ষট 
পরিকল্পনা এবং কারিগরি দিক হইতেও ইহা কার্ষ- 

করী করা সম্ভব। ইঞ্জিনিয়ারের। বলেন, প্রয়োজন 

হইলে তাহারা দশ মাইল পযন্ত খনন করিতে 

পারিবেন। পরীক্ষামূলকভাবে গর্ত খননের কাজ 
এবং মূল মৌহোল পরিকল্পনার রূপদানের জন্য 

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ অগ্রপর 

হইতেছে। 

মোঁহোল পরিকল্পনার উদ্যোক্তা 

ন্তাশন্যাল আাকাডেমী অব সায়েন্স। এই জন্য একটি 

বিশেষ কমিটি গঠন কর! হইয়াছে । ড্রিলিংএর কাজ 

১৯৬২ সালের মধ্যেই সমাপ্ত করিবার পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে। এই ধবজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বহু 

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন 
সরকারী সংস্থা সহযোগিতা করিবে। 

হইতেছে 



বজপাত 

প্ীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

মেঘের মধ্যে ভীষণ শবে বিছ্যুৎ-স্কুবণকে বলা 

হয় বজপাত। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে-_ 

দধীচির অস্থি দিয়ে দেবরাঁজ ইন্দ্রের জন্যে এই বজ 

নিয়িত হয়েছিল। সে যাই হোক, বজজ অতি 

প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে। বড় রকমের একটি 

বজ্জপাতের ধ্বংস-শক্তি হিরোপসিমা বিধ্বংসী পাঁর- 

মাণবিক বোমার এক শ' গুণেরও বেশী। স্বন্তির 

কথা এই যে, এই শক্তি কেবল ধ্বংস সীধনেই 

ব্যয়িত হয় না। 

পায়ের তলার মাটি থেকে মাঁথার উপরের বায়ু 

এ আয়নমণ্ডল-ব্যাপী প্রায় ছুশ' মাইল বিস্তৃত 

বজপাঁতের ক্ষেক্র। বজপাঁতের যথার্থ কারণ কি, 

সে বিষয় এখনও আমাদের পুরাপুরি জানা নেই; 
তবে এ-সঘ্বন্ধে জৌর গব্ষেণা চলছে এবং শীঘ্রই 

এ-ব্ষয়ে নানারকম তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে 

বলে আশা করা যাঁয়। মোটামুটি বলা যায় যে, 

বাযুমণ্ডল ও আয়নমগ্ডলের বৈদ্যুতিক আধান 

হচ্ছে ধনাতঝক আর তৃপৃষ্ঠটের আধান হচ্ছে 

খণাআ্সক । এই ছুটি মণ্ডল থেকে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ 

যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়, তা অব্যাহত 

থাকলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু বৈদ্যুতিক 

আধানের অবদান ঘটবার কথা। প্রকৃতি কিন্ত 

এরূপ তড়িৎশুন্ততা বরদাত্ত করে না) তাই বজ- 

পাঁতের টি হয়। বজপাত্ের কাজ হচ্ছে, 

পৃথিবী থেকে বিদ্যুৎ তুলে নিয়ে বায়ু ও আয়ন 

মগ্ডলে পৌছে দ্রেওয়া, যাতে কখনও সেরূপ শূন্যতার 
উত্তব না হতে পারে। 

আকাশে বাযুপ্রবাহ অতি তীব্রগত্িতে কোন 

কোন সময় উঠা-নামা করে থাকে। এই গতির 

তীব্রতা ঘণ্টায় ১৬* মাইল পর্ধস্ত উঠতে পাঁরে। 

যে বায়ুর তাপমাত্রা যত অধিক, সে বাযু তত 

উচ্চতায় ওঠে। উচ্চ আকাশের তাপমাত্রা অনেক 

কম বলে উর্ধগামী উঞ্ণ বাঁযুক্রোত ভ্রুত শীতল 

হয়ে পড়ে । এর ফলে বুষ্টি, তুষার ও বরফ উৎপন্ন 

হবার সম্ভাবন। দেখা দেয়। পু 

বায়ুপ্রবাহের প্রচণ্ড শক্তি থেকে বৈছুতিক 

শক্তির উদ্ভব হয়। প্রথমে মেঘে ধনাত্মক ও 

খণাতআ্ক দু-রকমের আধানই থাকে । বেগবান 

বাযু সে মেঘকে প্রায় ৭ মাইল উধ্বে উৎ্ক্ষিৎ 

করে। সেখানে তাপমাত্র। খুবই কম। সেই 

উচ্চ আকাশে ধনাত্মক ও খণাত্মবক আঁধানের 

ছাঁড়াছাড়ি হয়ে যায়। কি করে পৃথকীকরণ সম্ভব 

হয়, তা এখনও সঠিক জাঁনা যায় নি। 

বজমেঘে খণাত্বক আধান তলার দিকে, আর 

ধনাত্মক আধান উপরের দিকে থাকে । খণাত্ক 

আধান খুব শক্তিশালী হলে ধনাত্মক তড়িৎ নীচের 

দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে 

পতিত ধনাত্মক তড়িৎ-কণ] মেঘের তলার খণাম্মক 

তড়িতের নিকট যাবার জন্যে ক্রুতগতিতে পৃথিবীর 

উপপ্াগ দিয়ে অগ্রসর হয়। 

মাটিতে বাধ! এসব কোটি কোটি তড়িৎকণ। 

উপরের মেঘের খণাত্বক তড়িকণার ব্মাঁকর্ষণে 

মাঠ ঘাট পেরিয়ে যাঁবতীয্ন প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে, 

এমন কি--গরুঘোড়া, লোকজনের মধ্য দিয়ে একে- 

বেঁকে চলে যাঁয়। তড়িৎশ-ক্ত খুব জোরাপো না৷ 

হলে এই ছুটাঁছুটির ব্যাপারটা আমাদের অনুভবে 

আসে না। বাতামের মধ্যে এক সেন্টিমিটার 

ব্যবধানে ২০০ ভোন্ট বা ততোধিক বিছ্যুৎ্-ক্ষেত্রের 

পার্থক্য থাকলে “করোনা” বা আলোক বিকিরণ 

দেখা যাঁয়। করোনা সাধারণতঃ জাহাজের মাস্তলঃ 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

» রেডিও-র এরিয়েল, উড়োঁজাহাদের ডানার অগভাগ 

অথবা অন্য কোন কিছুর হুম্মগ্রভাগে দেখা যায়। 

ধনাত্মক তড়িৎকণার সঙ্গে ইলেকট্রনের (খণাত্মক 

তড়িকণা) মিলনে এই করোনা বা আলোক-মুকুটের 
স্থষ্টি হয়। কিন্তু বজপাতের জন্যে আরও অধিক 

বিছবাতৎশক্কির প্রয়োজন । 

দু-রকমের আধানের বিরোধী শক্তি যখন 

এক হয়ে যেতে চেষ্টা করে তখন মেঘ ও মাটির 

বাবধানে অবস্থিত বাতাস এই ভড়িৎ পরিবহনে 

বৃধার স্থ্টি করে। দেখা গেছে যে, শুষ্ক বাতাসে 
সমুদ্রের সমতলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বিছ্বাৎ- 

স্কুরণের জন্যে এক সেন্টিমিটারের ব্যবধানে ৩০১০৭ 

ভোন্ট বৈছাতিক ক্ষেত্রের প্রয়োজন । জলীয় ব।স্প 

সমন্বিত বাতাদে সমুদ্র থেকে উচ্চতর ক্ষেত্রে এবং 

জলকণ। বা তুষারকণার অবস্থিতিতে বিহ্যুৎ-স্ফুরণ 
অনেক সহজ হয়ে পড়ে। তবু মনে হয় যে, এক 

সে্টিমিটার ব্যবধানে অন্ততঃ ১০১০০০ ভোন্টের 

তফাৎ না থাকলে বজপাত সম্ভব নয়। 

শক্তিশালী আধান বাধুর প্রতিবন্ধকতা ভেদ 

করে প্রথমে অধৃষ্ঠভাবে প্রবাহিত হয়। তারপর 
এই বাধা আর থাকে না বললেই চলে। বাতাতে 

তড়িৎ-মাত্রা যখন অত্যধিক হয়ে পড়ে তখন 

অকম্ম।ৎ বজ্রপাত সংঘটিত হয়। প্রথমে ইলেক্টনের 
এক অদৃশ্য বর্শা যেন পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত হয় 

এবং এই শক্তি নি:শেষিত হওয়ার পূর্বেই প্রায় 

দেড়শত ফুট স্থান জুড়ে এক তড়িৎ-সঞ্চারী পথ 
তৈরী হয়। এর পর আর এক বর্শার দরুণ আরও 

দেড়শত ফুট পথ প্রস্তুত হয়। এরূপে ইলেক্টুনের 
এক তীব্র ন্রেত অবশেষে এক বিরাট ঝঞ্চার 

রূপ গ্রহণ করে। 

মেঘ থেকে মাটি পর্যস্ত এই অদৃশ্ঠ পথ প্রস্তত হতে 
মাত্র এক সেকেণ্ডের এক শতাংশ সময়ের দরকার। 

কখনও কখনও এই ইলেক্টনের শ্রোত মাটি পর্যস্ত 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কখনও আবার মাটির খুব 

কাছাকাছি এসে থম্কে যাঁয়--তখনই হয় ব্রপাত। 

ব্জপাত ৬৪০৩ 

পৃথিবী থেকে লাফিয়ে ধনাত্মক কণাসমূহ এ 

তড়িৎ-সঞ্চারী পথ ধরে মেঘস্থিত খণাত্মক কণী- 

গুলির সঙ্গে মিলিত হতে চায়। এরূপ লাফিয়ে যে 

মিলন ঘটে তাঁকে বলা হয় কফির্তি আঘাত, সাধারণ 
ভাবে বজ্রপাত । বজ্রপাত আকাশ থেকে মাটিতে 

নেমে আসে- এরূপ ধারণার স্ঙ্টি হয়েছে আমাদের 

দেখবার ভুলে । ফিরুতি আঘাতের গতিবেগ 

সেকেণ্ডে প্রায় ১১৮৬১০০০ মাইল। যখন বিদ্যুৎ 

চম্কায় তখন তাপমাত্রা ১০,০০০ থেকে ১৮,০০০? 

সেন্টিগ্রেড পর্বস্ত উঠতে পারে। এই তাপমান্র। 
সর্ষের বহির্ভীগের তাপমাত্রা অপেক্ষা (প্রায় ৬০০০১ 

সেণ্টিগ্রেড ) অনেক বেশী। 

প্রথম ফিরতি আঘাতের পিছনে আমে দ্বিতীয় 

আঘাত, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ**গ্রততি আঘাত- 

গুলি পর পর আদতে থাকে । একটি বজ্রপাতে 

সাধারণতঃ ৬টি ব| ৭টি ফিরতি আধাত থাকে। 

সবচেয়ে বেশী ফিরুতি আঘাত দেখ] গেছে ৪৭টি। 

আরম্ভ থেকে শেষ অবধি পুরা একটা বন্ত্রপাত 

১/৫০০ সেকে্ড থেকে ১৬ সেকেণ্ডের মত স্থায়ী 

হয়। এই স্থায়িত্বকাল ফিবুতি আঘাতের সংখ্যার 

উপর নির্ভরশীল । ফিবরৃতি আঘাত যন্ত বেশী হবে, 

বজপাতের স্থায়িত্বও হবে তত বেশী। 

প্রতি মুহুর্তে সারা দুনিয়ায় ছুই থেকে ছয় 

হাজারের মত বিছ্যুতৎ্ঘঝড় বয়ে যাচ্ছে। এর দরুণ 

প্রতি মুহূর্তে ষে বজ্রপাত হচ্ছে, তার সংখ্যা হবে 

এক শত থেকে তিন শতের মত। মেঘ থেকে 

মেঘাস্তবে বজপাতের সংখ্যা যত, মাটি থেকে মেঘে 

সে সংখ) তাঁর প্রায় অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশের 

মত। 
পূর্বে বলা হয়েছে, বাযুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে 

বিচ্যুৎ-ঝড়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রীষ্মকালে 

রৌদ্রকরোজ্জল দিবসের অপরাহ্ে বিদ্যুতৎ্ঝড়ের 

প্রকোপ তাই চরমে ওঠে। একই কারণে পৃথিবীর 

বিযুব অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ্স্ফুরণ ঘটে 

থাকে। 



৬০৪ 

আলোর আকারভেদে বজশাতকে তিন ভাগে 

বিভক্ত কর] হয় ₹-- 
১। আড়াশী বভ্রপাত-সাধারণতঃ এই 

প্রকারের বিছ্যুৎঝলক আমর! দেখে থাকি । 
২। প্রচ্ছন্ন বজপাত--সময় সময় বিদ্যুৎ-ঝলক 

দেখা যায় না, কিন্তু সার! আকাশ যেন আলোকিত 

হয়ে ওঠে। নানা কারণে, যেমন-মেঘ বা পাহাড়ের 
অন্তরালে বজ্জপত হলে দুরবতঙা বিছ্যুতালোক 
আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরে আসে না। সাধারণত: এ 

ধরণের বজপাতের গগন ৪ আমর! শুনতে পাই নাঁ। 

৩। গোলক বজপাত-নিছুাত্ঝডের সময় 
কখনও কখনও জলন্ত গোলার মত বস্ত্র বাতাসে 

ভাপমান দেখা যায়। আকার অনেকটা সাধারণ 

ফুটবলের মত। বাড়ীর ভিতরে ও এরূপ জলন্ত গোলক 
দেখা গেছে। বজপাতের পুর্বে প্রতি সেন্টিমিটারে 
১০০০০ ভোটের উপর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র উৎপন্ন 
হয়। এত উচ্চ বিভবের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বাতাসের 
এক অংশ আয়ণিত হয়ে গোলক বজপাতের স্ৃট্ি 
করে। এ-রকম বিছ্যুৎ্শ্ষরণে বিপদের সম্ভাবনা 
খুব কম। 

বিছ্যুৎঝড়ের ভিতর দিয়ে উড়ে|-জাহাজ্কে 
প্রায়ই যেতে হয়। তখন আশেপাশের বিদ্যুৎ 
উড়ো-জাহাঙ্গের ধাতব আব্রণের উপর জম! হয়, 
আর স্চাঁলো জায়গ। থেকে করোনা বা বৈছু।তিক 
আলোক দেখ! যায়। এরূপ ঘটনাকে 1১:০০1116- 
61010. 508010 বা জমাপ্নিত বিদুৎ বলা হয়। তখন 
উড়ো-জাহাজের ভিতর থেকে বাইরের বেতার- 
বাদ গ্রহণ করা ছুঃপাধ্য হয়ে পড়ে। একজনে 

উড়ো-জাহাজের এবিয়েলে খোলা তামার তার 
ব্যবহার কর! উচিত নয়_-এঁ তামার তারের উপর 
একটা ইনস্থলেটারের ( য| বিছ্যুৎ-পরিবাহক নয়) 
আবরণ দেওয়া হয় এবং সম্ভব হলে এরিয়েলের 
আকৃতি গোলাকার করা হয়। তাছাড়া জমায়িত 
বিদ্যুৎ নষ্ট করে দেবার জন্যে বিভিন্ন রকমের 
'ডিস্চার্জার'ও থাকে । এ ভিস্চার্জার এরিয়েলের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ ব্ষ,১*ম সংখ্যা 

নিকটে রাখা হয় না; কারণ এতে যে বৈছ্যাততিক * 
স্কুলিঙ্গের সি হয় তা এরিয়েলে বেতার সংবাদ 
গ্রহণে বাধার হ্ষ্টি করে। 

বন্রপাতে উজ্জল আলোকের সঙ্গে ভয়ানক শব্দও 
উৎপন্ন হয়। অঙ্কের হিসাবে এই আওয়াঙ্গের 
পরিমাপ হচ্ছে ( গড়পড়তা ) ডেসিবেল। 

বজপাতের সমম্ম কোটি কোটি বিপরীত-ধী 
তড়িৎ্কণার মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখন প্রচণ্ড 

তাপের সট্ি হয়। পূর্বেই বল হয়েছে, যেকোন 
মৃহুতে তাপমাত্রার পরিমাণ দশ থেকে আঠারো 
হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্তও উঠতে পারে। 

অথচ চারদিকের তাপমাত্রা তখন হয়তো মাত্র ৩০০ 

সেন্টিগ্রেড। অকন্মাৎ অত্যুগ্র তাপ উত্পাদন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্রত তাপহাঁসের দরুণ পারিপাশ্বিক 

বায়ুর আয়তনে অতিদ্রত গ্রধারণ ও সঙ্কোচন ঘটে 

এবং তার ফলে শব্দ-তরঙ্গের স্থট্টি হয়। হঠ সেকেও 

সময়ের মধ্যে যে শব্দ-তরঙ্গের হাটি হয় তার তরঙ্গ 
খ্যা হচ্ছে, সেকেণ্ডে ২০ সাইক্ল্। এই তরঙ্গ- 

সংখ্যার শন্দ সহজেই শুনা যায়। অবশ্য কোন 

কোন বড্রগ্জনে শুধু মাত্র একটি তরন্-সংখ্য। থাঁকে 

না, বিভিন্ন সংখ)ার মিশিত শব্দ থাকে । বজ্রগর্জনের 

গুরুগুর আওয়াছের কারণ হচ্ছে, বজ্রপাতের 

আকাবাকা গতি এবং বিভিন্ন ফিরৃতি আঘাত। 
তাছাড়া প্রতিধ্বশি এবং আসবার পথে শব্শক্তি 

শ্বাসের প্রভাবধ্ রয়েছে। 

বিছাতের ঝলক দেখবার পরে বজ্গর্জন 

শুনা যাঁয়। আলো পকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল 
বেগে ধাধিত হয়, আর ব্জগর্জন শব্ষের গতিতে, 

অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১১৩০ ফুট বেগে অগ্রসর 

হয়। আলোর গতি অতি দ্রুত বলে আসবার 

সময় লাগে না বললেই চলে; কিন্তু শব্ধের 
পৌছবার সময় আমরা সহজেই অনুভব করছে 
পারি । বিছ্যতৎঝলক দেখবার ৫ সেকেও পরে ষদ্দি 

ব্গর্জন শুনা যায় তবে শবের ভ্রমণ-পথ হচ্ছে 
ফুট অর্থাৎ ৫৬৫০ ফুট,-এক 
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অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

মাইলের (৫২৮০ ফুট) সামান্য বেশী। অতএব 

আলো ও শবের শময়ের ব্যবধান ৫ পেকেণ্ড হলে 

আমরা বলতে পারি যে, বজ্পাঁতের দুরত্ব এক 
মাইগের কিছু বেশী। দশ মাইলের অধিক দূরবর্তী 
ব্রপাতের শব্দ আমরা শুনতে পাই না। বায়ু 

খুব ভাল শব্ধ-পরিবাইী না হবার দরুণ শব্দ দশ 

মইলের ভিতর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। 
বর্জপাতি সপ্কন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভে গুচুর 

সহায়তা করেছে বয়েজ ক্যামেরা । এই ক্যামেরার 

সঞ্ায্যে বজরপাতের ফিরৃতি আঘাতের সংখ্যা 
নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। অতি উচ্চ ভোন্টের 
বিদ্যুতের সাহায্যে পরীক্ষাগারে বজুপাত উৎপন্ন 
কঝে? ভার প্রক্কতি নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা করা 
হেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকটি ক 
কোম্পানীর গবেধণাগাঁর এক কোটি ভোন্টের 
পাহাষ্যে ৬০ ফুট দীর্ঘ বিছযাৎ ঝলক তৈরী করা 
শশ্তব হয়েছে। পশ্চিম বাংলার যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্াালয়ে এ-ব্যিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে। 
বর্রপাত সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানা গেছে উড়ো 
জাহাছের সাহায্যে । ব্জমেঘের ভিতর বিমান 
প্রবেশ করে অনেক খবর আহরণ করতে সক্ষম 
হয়েছে । দেখা গেছে, যে বায়ুর তাপমাত্রা! সর্বাধিক 
তা সবচেয়ে বেশী উচুতে ওঠে । 

বজপাতের প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগানে৷ 
খুবই কষ্টপাধ্য ও ব্য়সাঁপেক্ষ ব্যাপার। বজ্রপাত 
হচ্ছে এক খিশঙ্খল শ ক্ত-কোথায় এবং কখন এর 
উত্পত্তি হবে তা আমাদের জানা নেই। গাণিতিক 
হপাবে হয়তো ব্ভ্রপাতের সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান 
বের করা হলো। হয়তো ব। যন্ত্রপাতি বপিয়ে এ 
স্থানে কয়েক বছর অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু ব্জ- 
পাতের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাছাড়া যে 

অথ ও সমগ্র ব্যয় করে চেষ্টা কণা হলে], তার এক 

ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও হয়তো ব্সপাত থেকে প্রাপ্ত শক্তিতে 

লাভ করা গেল ন1। অতএব বজ্রপাতের শক্তি 

আহরণেপ চেয়ে বরং তাঁর দরুণ ক্ষতি ক্কি ভাবে 

বজপাত ৬৪৫ 

হ্বাস কর! যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা হয়েছে অনেক বেশী । 

বিছ্যুৎ-সরধ্রাহের প্রাথমিক যুগ রীতি ছিল, 
আকাশে বিদ্যুৎ স্কুরণের সঙ্গে সঙ্গে বিছ্যুৎ- 
সরবরাহ বঙ্ধ করে দেওয়া । আজকাল কিন্তু বজ- 

পাত গ্রাহ না কবেই বিছ্যুৎ-সরবরাহ চালু 

রাখা হয়। 

বজ-পর্িবাহকের সাহায্যে বজপাতের ক্ষতি 

অনেকট] হাপ করা সম্ভব হয়েছে। বজ-পরিবাহক 

একটি ধাতু-নিমিত দণ্ড। এর উপপিডাগে থাকে 

একটি হুম্মাগ্র তাত্র-নিমিত অংশ, আর নীচের দিকটা 

লোহা বা তামাম তৈরী । এই অংশট! থাকে মাটির 

সঙ্গে যুক্ত। বজ্জ-পরিবাহইকের কাজ হচ্ছে, চারদিকের 

সব বিছ্বাৎ সংগ্রহ করে মাটিতে পৌছে দেওয়! এবং 
এভাবে বাড়ী-ঘর এবং নিকটবতাঁ অন্তান্ত জিনিষকে 

বজপাত থেকে রক্ষা করা। জাহাজে বজ্র-পরিবাহক 

মান্তলের মাথায় লাগানো হয়। টেলিফোন থামের 

মাথায় সুচালো লোহার বজ-পরিবাহক যোগ কণা 

থাকে । 

বেঞামিন ফ্র্যাঙ্কপিন সর্বপ্রথম বজ্রপাত থেকে 

গৃহাদি রক্ষীর কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। 

খৃষ্টাব্দে তিনি ঘুড়ির সাহায্যে বজ্মেঘ 

থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিলেন। বজ্র-পরিবাহক 

তৈরীর ব্যাপারে ষ্টাইনমিৎসের কর্জপ্রচেষ্টা বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য | 

বজপ[তের ক্ষতির সাব আমরা যতটা জানি, 

লাভের অঞ্চ নম্থন্ধে ততটা নয়। লাভও কিছু কম 

হয় ন।। 

বামুমগ্ুলের নাইট্রোজেনকে মাটির সঙ্গে যুক্ত 

করে উষ্চিদ-উৎপাদনে সহায়তা করবার কাজে 

বজ্রপাতের উল্লেখযোগ) ভূমিকা বয়েছে। বজপাত 

সংঘটিত হবার সমদ্ন অত্যধিক তাপের উদ্ভব হয়। 

সেই তাপে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিত 

হয়ে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হয়। নাইউ্রো- 
জেন অক্মাইভ আরও অক্সিজেন এবং জল গ্রহণ করে 

নাইটি ক আিড ও নাইড্রেটে পরিণত হয়। 

১৫৭ 



৬০৬ 

বৃষ্টির সঙ্গে এসব যৌগিক পদার্থ ভূপৃষ্ঠে এসে 
পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে বছরে ১০ কোটি টন 

নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ বজপাতে তৈরী হয়। 
সারা ছুনিয়ার সার তৈরীর কারখানার সমবেত 

উৎপাদনের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। বজ্রপাত 

ব্যতীত পৃথিবীতে উদ্ভিদ-জীবন অবলুপ্ধ হয়ে যাবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনেরও অবসান ঘটবে। 

প্রতিনিয়ত ধূলা, ধোঁয়া এবং অন্থান্ত দূষিত 
পদার্থে বাঁযুর বিশুদ্ধতা ক্ষ হচ্ছে। প্রতিপ্দন 

পৃথিবীর বাইরে থেকে ৫৪,৯০০ মণ মহাজাগতিক 

ধুলা পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে । ব্জপাতে ধুলা মাটিতে 

ফিরে আসে বলে বারুর বিশুদ্ধতা অক্ষুপ্ন থাকে। 

আমাদের জীবনবক্ষান্মও তাই বজ্রপাতের প্রত্যক্ষ 

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ; কারণ আমাদের জীবনধারণে 

বিশুদ্ধ বামু অপরিহাধ। অতি দূরপাল্লার সংবাদ 
প্রেরণের নতুন উপায় উদ্ভাবনে বজ্রপাত মাহুষকে 

অনুপ্রাণিত করেছে। 

বজ্রপাতের সময় আয়নিত কণার দ্রুত সঞ্চরণের 

ফলে তড়িত্-চুষ্ধক তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের স্যষ্টি 
হয়। এ ঘটনাকে বলে 368001 বজপাতে স্থষ্ট 

বেতার-তরঙ্গের ছুটি বিভিন্ন ্প আছে £-- 

১। নিম তরঙ্গ-সংখ্যার নাম হুইসিল। হুইপিল 

সম্বন্ধে কিছুকাল আগেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি 

ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। সাম্প্রতিক কালে এ-বিষয়ে 

অনেক গবেষণা হয়েছে । মনে করা যাঁক, গড়ের 

মাঠে মন্্মেণ্টের মাথায় বজ্রপাত হয়েছে । ফলে 

এক তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে এবং 
এই তরঙ্র-গোঠী আকাশে উঠে পৃথিবীর চুম্বক- 

শক্তির স্থনিণিষ্ট রেখাপথে ভ্রমণ করবে । তরঙ্গ- 

গোঠী মাটিতে ফিরে আপবার পূর্বে দশ হাজার 
মীইলেরও অধিক উচ্চতায় চলে যায়। পৃথিবীর 
চুক রেখাপথ জানা থাকায় বলা সম্ভব, কোথা 

এ তরঙ্গ-গোঠী অবতরণ করবে। এমনি এক 

হুইসিল উদ্ভূত হয়েছিল ওয়াশিংটন মন্ুমেন্টে। 

এ তরঙ্গ-গোষ্ঠী ফিরে আমে দক্ষিণ মের 

শান ও বিজ্ঞান | ১২শ ব্য ১৭ সংখ্যা 

অঞ্চলে । বিজ্ঞানীদের ধারণা, মাহুষের ঠতরাঁ 

হুইপিল একদিন সংবাদ প্রেরণে ব্যবহৃত হবে। 
২। উচ্চ তরঙ্গ-সংখ্যার তরঙ্গের ফলে 

রেডিওতে কড়, কড়, শব শুনা যায়। উচ্চ 

তরঙ্গ-সংখ্যার কড় কড় শব্দের সাহাধ্যে দ্বিতীয় 

মহাঁধুদ্ধে শত্র-অধ্যুষিত অঞ্চলের আবহাওয়া! সম্বন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিল। তিনটি পৃথক 

বেতাঁর কেন্দ্র থেকে দিক-সন্ধানী বেতার-গ্রাহক 

যন্ত্রের সাহায্যে শক্র-অঞ্চলে কোথায় বজ্রপাত 

হচ্ছে, তা এ কড় কড় শবের সাহায্যে ধের 

করা সম্ভব হতো। তারপর এ ব্জপাতের কেন্দ্র 

কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা লক্ষ্য করে আবহাওয়ার 

প্রকৃতি স্থির করা খুব কঠিন ছিল না। 

পৃথিবীর অনেক উপকার করেও বজপাত আমা- 

দের নিকট ভীতিপ্রদ শক্তি হয়েই আছে। এই ভয় 

অহেতুক নয়। প্রতি বছর অনেক লোক বজ্রপাতে 

নিহত হচ্ছে। বজ্রপাতের আঘাত যেমন আকম্মিক, 

তেমনই অদ্ভুত_নিশ্য় করে বল! কঠিন, কি ব্যাপার 
ঘটবে। একবার বজ্রপাতে এক ভেড়ার পালে যত 

কালো ভেড়া ছিল তাঁদের সবগুলিই মার! গেন। 

সাদ] ভেড়াগুলির লৌমও পোড়ে নি। বজ্রপাতে 

সময় সময় মর্মীস্তিক দুর্ঘটন| ঘটে থাকে । ব্রেজিলের 

আকাশে উড়ন্ত এক বজ্রপাতের ফলে ২৫ জনকে 

মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। 

ব্জপাতের আঘাত এড়াবার জন্যে নীচের 

কয়েকটি কথা মনে রাখলে হ্থবিধা হবে_- 

১। ফাকা জায়গায় কোন গর্তের ভিতর ঢুকে 

পড়তে হবে। গত না পেলে মাটিতে শুয়ে 

পড়লেও চললবে। 

২। সামনে যি বাড়ী থাকে তবে দেখে নিতে 

হবে, বাড়ীট|! যেন একেবারে কাঠের না হয়। 

বাড়ীতে লোহার অংশ ধত বেশী থাকবে, 

নিরাপত্তাও তত বেশী হবে। 

৩। বজ্রপাতের সময় কথনও বুক্ষতলে আশ্রয় 

গ্রহণ করতে নেই। গাছ হচ্ছে বপাতের নিশান। 



অক্টোবর, ১৯৫৯) 

"এবং বিছ্বাৎ চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে গাছের কাছা- 

কাছি কোন প্রাণী বাধে কোন বন্তর ক্ষতি কংতে 

পারে। 

৪। বাড়ী (যদ্দি লোহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ) 

এবং গাড়ীর ভিতর বিপদের সম্ভাবন! খুবই কম) 
তবে জানালার কাছে না থাকাই ভাল। 

৫| বজ্রপাতের সময় ঠবছাতিক যন্ত্রপাতি 

ব্যবহারে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। অনি 

মহাশুষ্ের অভিষাত্রী ৬৩৩৭ 

কিছু হবার হলে রেডিও, হিটার প্রভৃতি চালু 

থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে--কোন ইতর 
বিশেষ হবে না। কারণ বজপাতের তড়িৎ-শক্তি 

এত বেশী যে, ২২০ ভোণ্ট তাতে কোন প্রভাব 

বিস্তার করতে পারে না। বেডিও-এরিয়েল 

বাইরে উচুতে টাঙানো থাকলে বেডিও সেটটি 
বন্ধ করে রাখাই ভাল, নতুবা রেডিও সেটটি 
বিকল হতে পারে। 

মহাশুন্যের অভিযাত্রী 
শ্রীঅভীক্্রনাথ বন্থু 

আধার রাতে নির্মল আকাশের দিকে তাঁকাইলে 
দেখা যায়--তারায় তারায় সারা আকাশ ছেয়ে 

আছে-ষেন সারা আকাশ জুড়ে ফুলের রাঁশি 

ছড়িয়ে রয়েছে। আর ওই সব ফুলের রাশির 

মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছোট ছোট দু-একথানা 

সাদা মেঘের মত কিযেন দেখতে পাওয়া যায়! 

অনেক সময় মেঘ বলেই ভুল হয়। ওগুলি কিন্ত 

আসলে মেঘ নয়। ওর কতকগুলি হলে! নীহারিকা, 

আর কতকগুলি হলে! তারকারাশি--যেন দল 

বেধে আছে। তাছাড়া আরও দেখা যায়) লম্বা 

একট! একটানা সাদা মেঘ। একে কিন্তু বেশ স্পষ্ট 

দেখতে পাওয়া যায় এবং এটি ছায়াপথ নামে 
পরিচিত। আমাদের সৌরমণ্ডলও অন্ান্ত নক্ষত্রের 
মত ছায়াপথের পরিবারতূক্ত। 

নীহারিকাগুলি হান্কা মেঘের মত মহাশৃস্তে 
চক্রের মত আবর্তন করছে। কতকাল ধরে যে এই 
ঘূর্ণন চলছে তা৷ হিসেব করে বল! আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। এর ঘুরছে কিন্তু বেশ তাল ঠিক 
বেখে--একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে। এরা শুধু যে 

ঘুরেই চলেছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ টানছে ওকে, 

আর ও টানছে একে। এই টানাটানির ফলে 
এদের জায়গায় জায়গায় উঠছে বাষ্প বা গ্যাস ঘন 
হয়ে--আর যেই ঘন হওয়া, অমনি স্থষ্টি হচ্ছে ভীষণ 

তাপের। তাঁপের সঙ্গে সঙ্গে স্ষ্টি হচ্ছে আলোর-_ 

আর দেই আলোতে ফুটে উঠছে আকাশের বুকে 

তারার মালা । জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আজ প্রায় সবাই 
আকাশে তারার জন্মকথা এই ভাবেই মেনে 

নিয়েছেন। কিন্তু এই সব নীহারিকাগুলি এল 
কোথা থেকে? এর জবাব এখনও কেউ ঠিক মত 
দিতে পারেন না। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা অন্মান 

করেন ষে, অনস্ত মহাঁশুন্তে বিরাজমান অগুণতি 
মৌলিক তেজ-কণিকার সমন্বয়েই স্তি হয় 
এই সব নীহারিকার দল। কিন্তু এই লব তেজ- 
কণিকাগুলিই বা এলো কোথা থেকে ? এই তো 

চিরস্তন জিজ্ঞাসা । জানি না, মানুষ কোন দিন 

এ জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে কি না|? 

এমব নীহারিকার মত যে সব তারকাপুঞ্জকে 

দেখা যায় ওদের পাশে পাশে, কিন্ত নীহারিকার 

মত বাশ্পপূর্ণ নয়, সেগুলি হলো অনংখ্য নক্ষত্রের 

সমষ্টি। নক্ষঅগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে কত 



৬৬৮ 

দুরে আছে, সে কথা আমরা ধারণায় আনতে 

পারি না। সবচেয়ে কাছের তারকাপুঞ্চের দূরত্ব 

হলো! দশ লক্ষ আলোক-বছর। আলো প্রতি সেকেও 

চলে ১৮৬,৩২৬ মাইল বেগে । সেই হিসেবে 

এক বছরে আলোর গতি হয় ১৮৬,৩২৬ ৮৬০ ১৯ 

৬০ ১২৪ ১৩৬৫ মাইল, অর্থাৎ মোটামুটি হিসেবে 
৬১১০১ মইল। এখন এর সঙ্গে দশ লক্ষ গুণ 
করলে নিকটতম তারকাপুঞ্ধের দূরত্ব বোঝা 
যাঁবে। 

আর আকাশে একটাঁনা মেঘের মত যে সাদ। 

পথ দেখা যায়--তাকেই বলা হয় ছায়াপথ । 

এগুলি পরস্পরের কাছাকাছি অসংখ্য ছোট ছোট 

তারা আর গযাসীয় পিণ্ডের সমবাঁয়ে গঠিত । এই 
ছায়াপথের অসংখ্য তারকার পরে বেশ খানিকটা 

ব্যবধান, তারপর আর একদল তারকাপুঞ্; আবার 

বেশ কিছুদূরে আর একদল। এই ভাবে বেশ 

কিছুদূর অন্তর অন্তর এক এক দূল। এ যেন মহা- 

সমুত্রের মধ্যে অসংখ্য ্বীপ। এযে সংখ্যায় কত তার 
হিসেব এখনও পর্যস্ত ঠিক করা যায় নি। আর কি 
করেই বাঠিক কর। যাবে? দৃরবত্তা তারকাপু৪ 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে 
না। সেগুলি এত দরে রয়েছে যে, ওদের আলো 

আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়তে এখনও কোটি কোটি 

ব্ছর দেরী। হয়তো ওদের আলে এখানে আসতে 

আসতে আমাদের পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যাবে অথবা 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেও পারে। 

বর্তমানে উইলসন পর্বতের ২০০? ইঞ্চির বিরাট 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
প্রায় দশ লক্ষ তারকাপুগ্ডের হিসেব করতে পেরেছেন 

এবং আরও কিছু অনুমান করতে সক্ষম হয়েছেন। 

থালি চোখে আযণ্ডোমিডভা নামে নক্ষত্রপু্ধের মধ্যে 

যে অস্পষ্ট মেঘের ভেলা] দেখতে পাওয়া যায়, সেটাও 

এই ত্রহ্মাণ্ডের একটি দ্বীপ। সাধারণ দুরবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে ওই রকম অনেকগুলি হ্বীপ 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। এই খ্বীপগুলিকে শ্প্রিং-এর 

গুন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, ১ম সংখ] 

কুগনীর আকারে দেখা যায়। নিকটতম ছ্বীপটিকে 

যুগ্ম কুগ্ডলীর আকারে এমন স্থন্দর দেখা যায় যে, 

একবার দেখলে সেই অপরূপ সৌন্দর্যের কথা 
চিরকাল মনে থাকে । জ্যোতিধিজ্ঞানীরা মনে 

করেন, অন্ত কোন তারকাপুপ্ত থেকে লক্ষ্য করলে 

আমাদের এই ছায়াপথকেও ঠিক এ রকম যুগ 
কুগ্ডলীর আকারে দেখা যাবে । জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 

এই সব তারকাপুঞ্ধের যতটুকু পরিমাপ করতে 

পেরেছেন তাতে তারা অন্গমান করেন ফে 

এই সব তারকাপুঞ্ডের মধ্যে আমাদের 

এই ছায়াপথ-শৃঙ্খলই সব চেয়ে বড়। শুধু 

বড় বললে ঠিক অনুমান করা শক্ত; এ যেন 

মৃহাসমুদ্রের ছোট ছোট দ্বীপপুণ্জের পাশে স্থবৃহৎ 
এক মহাদেশ ; আর এই মহাঁদেশই হলে! আমানের 

এই ছাঁয়াপথ-শৃঙ্খল। তবে একথা জোর করে 

বল! কঠিন যে, কোনদিন এর চেয়ে ঝড় তারকাপুঞ 

আমাদের নজরে পড়বে কি না? 

যে সব তাঁরকাপুঞ্ত খুব অস্পষ্ট নয়, তাদের 

সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই ধারণা করতে সক্ষম 

হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এদের গতিবিধিও 

অনেকটা ধরতে পেরেছেন। লাঁওয়েল মানমন্দির 

থেকে অধ্যাপক শ্লিফার প্রথমে এ বিষয়ে বেশ কিছু 

তথ্যের সন্ধান দেন। তিনি তারকাপুঞ্জের আলো 

স্পেক্টেস্বৌপের সাহায্যে লক্ষ্য করেন। তখন ওদের 

বর্ণলীর ভিতর দাগগুলির পরিবর্তন লক্ষ্য করে 

কয়েকটি তাঁরকাপুঞ্জের আকার, গতি এবং দুরত্বের 

কিছুট] হিসেব করেন। বর্তমানে আরও বিশ্বাস- 

যোগ্য উপায়ে ওদের আকার, গতি এবং দুরত্ব 
হিসেব করা হয়। আজকাল জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 

কাছের তারকাপুগ্ুগুলির মধ্যে কিছু পৃথক তারাও 

দেখতে পেয়েছেন। সেগুলি আমাদের স্থ্ষের 

চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়। এই সব তারকার 

মধ্যে কয়েকটাকে মাঝে মাঝে বেশ উজ্জল দখা 

যায়; আবার তার! স্তিমিত হয়ে পড়ে। এদের 

স্পন্দন বা বাহক কারণেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা 



অক্টোবর, ১৯৫৯] 

ধায়। আমাদের কাছাকাছি কয়েকটা তারকা ঠিক 
ওই রকম দেখা যায়। এদের বলে রূপ পরিবর্তন- 

কারী মেফেইভ (0619619 ৮৪118165) 1 এর 

বড় অদ্ভুত তারকা । আকার অনুযায়ী এদের রূপ 
পরিবর্তনের সময় নিরদিষ্ট। এদেরই দুরত্ব এবং 
আকার লক্ষ্য করে তারকাপুণ্ধের অনেক তারকার 

হিসেব পাওয়া ষায়। আকাশে এই জাতীয় একটি 

তার] যদি সর্ষের চেয়ে ১০০ গুণ ঝড় হয়ে এক দিনে 

ওজ্র্য পরিবর্তন করে, তবে সে হিসেবে তারকা- 

পুলের ভিতর এক দিনে ওজ্জল্য পরিবর্তনকারী 

তারার পরিমাপও ঠিক ওই রকম হবে। এই ভাবে 

কেবল ছু'চারটি কাছের তারকাঁপুঃঞর হিসেব কর! 

সম্ভব হয়েছে। কারণ দুরের গুলির মধ্যে মোটে 
তাঁরাই দেখা যায় না--তার আবার হিসেব! 

তারকাপুঞ্ধের বর্ণালীর ভিতর দাগের পরিবর্তন 

লক্ষ্য করে সঠিক হিসেব পাওয়া মুস্কিল। কারণ 
বছ রকম এবং বহু রঙের তারকার সমম্বয়ে 

একটি তারকাপুঞ্ত গঠিত। অতএব ওই 
সব তারার সমষ্টিগত রঙে যে বর্ণালীর ত্যষ্টি হয় 

তাথেকে সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়। বর্ণালীর 
দাগের পরিবর্তন লক্ষ্য করে' কাছের তারকাপুঞ্ণ- 

গুলির হিসেব কিছু কিছু পাওয়া গেলেও দুরের 

গুলির বিষয় কিছুই ধর] যায় ন। অতিকায় দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যেই নির্ভরযোগ্য কিছু কিছু হিসেব 
পাওয়া সম্ভব। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের 
আলো স্পেক্ট্োোস্কোপে ফেলে রং বিশ্লেষণ করা হয়। 

বিভিন্ন উপায়ে যখন তারকাপু'ধর দুরত্ব এবং 

গতি নির্ণয় কর! হয়, তখন কয়েকট] বিশেষ ব্যাপার 
দেখা যায়। প্রথমত--এদের গতি সাধারণ ভারার 

গতির চেয়ে ঢের বেশী। সাধারণ তারাগুলির 

গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৬ থেকে ৩* মাইলের 
মধ্যে; কিন্তু তারকাপুঞ্জের গতি প্রতি সেকেও্ডে 

৪৮* থেকে ১৫১০০০ মাইল পর্যস্ত দেখা গেছে। 

বর্তমানে জ্যোতিধিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন যে, 
জেমিনি তারকাপুঞের মধ্যে ষে অস্পষ্ট মেঘের 

মহাশুষ্যের অভিযাত্রী ৬৩৬৪ 

মত তারকাপুঞ দেখা যায়, তার গতি প্রতি সেকেও্ডে 

মাইল। মহাশুস্তের মধ্যে আল্ফা 
কণিকা অহরহ বিচরণ করছে এবং প্রতি মৃহূর্তে 

অগ্ুণতি তেঙ্-কণিকা আমাদের পৃথিবীর উপর 
এসে পড়ছে। এদের গতিও প্রায় এ রকমের। 

জ্যোতিবিজ্ঞানীর1 পৃথিবী থেকে এই তারকাপুঞ্চের 

দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি আলোক-বছর বলে স্থির 
করেছেন। ভ্বিতীয়ত-- দুরের তার্কাপুঝের গতি 

কাছের গুলির চেয়ে অনেক গুণ বেশী । সবচেয়ে 

কাছের তারকাপুগ্ের গতি গ্রতি সেকেণ্ডে ৪৮৪ 

মাইল, আর সবচেয়ে দূরের তাঁরকা পু, এ-পর্যস্ত 
যার হিসেব করা সম্ভব হয়েছে, তার গতি প্রতি 

সেকেণ্ডে ১৫১,**০ মাইল কিংবা আরও বেশী। 

তৃতীয়ত-_-সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 
কেবল মাত্র পাচ বাঁদে সব তার কাপুগ্ত গুলি ক্রমশ: 

আমাদের নিকট থেকে দুরে চলে যাচ্ছে। এখন 

প্রশ্ন হচ্ছে, এ পাঁচটিকেই বা সরে যেতে দেখা যাঁয় 

নাকেন? এ বিষয় অনেক মতবাদ আছে। কোন 

কোন জ্যোতিবিজ্ঞানী বলেন আমাদের স্থ্্য 

১৫,০০০ 

আমাদের ছায়াপথের মধো কোন একট তারাকে 

কেন্দ্র করে নিজ কক্ষে ঘুরছে। ন্র্ধের এই গতির 
জন্যে আপাতদৃষ্টিতে কাছের তারকা পুপ্ধগুলি 
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়, 

আমলে কিন্তু ওর! পিছিয়ে যাচ্ছে । আবার কেউ 

কেউ বলেন, ওরা এগিয়েই আমছে। তার1 আইন- 

্টাইনের মতবাদ লক্ষ্য করেই ওই কথা বলেন। 

আইনষ্টাইন অনাদি, অনস্ত ([09710800) অন্বীকার 

করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক জিনিযই সময় 

এবং পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে যেদিকে খুনী 

অসীমের ্রিকে যাক না কেন, আবার তাকে নিজের 

জায়গায় ফিরে আনতে হবে। এই হিসেবে তারা 

বলেন যে, ওই পাঁচটি তারকাপুঞ্জ বোধ হয় অসীমের 

দিকে পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসছে । আবার 

কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের ছায়া- 

পথ-শৃঙ্খলও তো! একট। তারকাপুঞ--এটাও নিশ্চয়ই 



৬১ 

অন্যগুলির মত একদিকে ছুটে চলেছে। অন্ত 

কোন তারকা পুঞ্জের গতি যদি আমাদের ছায়াপথের 
গতির চেয়ে কম হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই তারকা- 
পুঙকে আমাদের দিকে এগিয়ে আদতে দেখ। 

যাবে। যেমন, ছু-খানা1 রেলগাড়ী একই দিকে 
ছুটে চলেছে এবং সামনের গাড়ীর গতি যদি 
পিছনের গাড়ী থেকে কম হয়, তবে পিছনের 

গাড়ীর যাত্রীরা দেখবে, সামনের গাঁড়ীটা যেন তাদের 

দিকে এগিয়ে আসছে । এই পাচটিকে নিয়েই 
যত ঝামেল1) অন্যগুলি তো বেশ সরেই যাঁচ্ছে। 

কিন্ত এইখানেই তো এক কঠিন প্রশ্ন-কেন 
এরা দুরে সরে যাচ্ছে? যত দুরে যাঁয়, তাঁরা ততই 
যেন আরও জোরে আমাদের কাছ থেকে সরে 

যেতে চায়। মাধ্যাকর্ষণ বা মহাজাগতিক আকর্ষণে 

ওদের তে! আরও কাছে আপা উচিত; 

কিন্ত তা তো আসে না! এই ব্যাপার 
লক্ষ্য করে আইনষ্টাইন বলেছেন যে, মহাঁ- 
জাগতিক আকর্ষণের মত প্রত্যেক জিনিষেরই 
মহাজাগতিক বিকর্ষণও আছে। ছুটি জিনিষের মধ্যে 

আকর্ষণের একট| দূরত্ব আছে, তার বাইরে গেলেই 
আরস্ত হয় বিকর্ষণের পাল! । আর যত দূরে যেতে 
থাকে ততই বিকর্ষণের মাত্রা! বৃদ্ধি পায়। এই ক্রম. 

বধ'মান গতির জন্তে অনেকে ত্বরণের (2০০1618- 

(000) কথাও চিস্ত। করেছেন। কিন্তু অন্য কোন 

আকর্ষণ ব্যতীত ত্বরণের আবির্ভাব কি করে 

হয় তার ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। 
অনেকে এই কারণে অনস্তের কোন অজানা 
আকর্ষণের কথাও চিন্তা করেছেন। গতি একটা 

আপেক্ষিক ব্যাপার। ছু'খানা রেলগাড়ী 

য্দি পাশাপাশি একই দিকে একই গতিতে 

চলে, তবে উভয় গাড়ীর যাত্রীই অন্ত কোন 
দিক লক্ষ্য না করলে রেলগাড়ী ছু'খানার গতি 
বুঝতে পারবে না। তারা দেখবে--ছু'বানা 
গাড়ীই এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে। অতএব এই 
সব তারকাপুখ্ধের গতি সমান নয় বলে তাদের গতি 

শান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

বুঝতে পারা যান্ব। এখানে একটা প্রশ্ন আসে-_-এ 

তারকাপুঞগুলি কার কাছ থেকে দূরে সবে যাচ্ছে? 
জ্যোতিধিজ্ঞানীরা সব তারকাপুগ্ুগুলিকে নিয়ে 
একট! গোলকের আকার কল্পনা করেছেন। 

কিন্ত কোথায় এর কেন্দ্র, তার কোন সঠিক 
হিসেব দিতে পারেন নি। আমাদের এই 

ছায়াপথ কি এদের কেন্ত্র--তাও সঠিক বলতে 

পারেন না। তবে তার! বলেন যে, ষাদের গতি কম 

তাদের থেকেই এই গতি আপেক্ষিক। একখানি 

রেলগাড়ীর গতি যদ্দি ঘণ্টাম্ম ৩০ মাইল হয় এবং 
আর একখানি গাড়ীর গতি যদি ঘণ্টায় ৫০ মাইল 

হয়, তবে উভয় গাড়ী একই দিকে রওনা হলে 

প্রথম খানির যাত্রী দ্বিতীয় গাড়ীথানির গতি ঘণ্টায় 

২০ মাইল অনুভব করতে পারে। এই ভাবেই 
বিভিন্ন গতিসম্পন্ন তারকাপুঞ্ুগুলির গতি ঠিক 
করা হয়। কোন কোন দময় আবার কোন বস্তর 

গতি ঠিক করতে অপর একটি বস্তকে লক্ষ্য করা 
হয়। যেমন, দুখানি রেলগাড়ীর যাত্রীরা পাশের 

গাছগুলির দিকে লক্ষ্য করলে গাড়ী ছু'খানির গতি 

বুঝতে পারে। 

বিজ্ঞানীরা বলেন ষে, প্রথমে সব তারকাপুঞ্তই 
ছিল আকর্ষণের আওতার মধ্যে। কিন্তু কোন 

একদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে এ ওর কাছ 

থেকে সরে যেতে থাকে । ব্রহ্ষাত্ডের এই 
গোলককে বিজ্ঞানীরা মনে করেন একটা বেলুনের 
মত। আর এই বেলুনটাকে কে যেন ফু'দিয়ে 
বড় করে দিচ্ছে। অবশ্য বেলুনের মত এন উপরে 

কোন আবরণ আছে কি না-তা কেউই বলতে 

পারেন ন|। 
যেখান থেকে তারকাপুণ্তরগুলি সরে যেতে 

স্থর করে, অর্থাৎ যেখানে তারকাপুঞগুলি ধ্রাড়িয়ে 

ছিল আকর্ষণের শেষ ধাপে, জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
তার একট হিসেব ঠিক করেছেন। তারা বলেন 
যে, তখনকার গোলকের ব্যাপাঁধ্ ছিল প্রায় একশ 

ছয় কোটি আলোক-বর্ষ। এই ব্যাপারট1 কি 
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কেবল মাত্র অনুমান? কারণ কোথায় আকর্ষণের 

শেষ ধাপ, আর কোথায় গোলকের কেন তার ঠিক 
নেই, তবে তার ব্যাপাধ” ঠিক হবে কেমন করে? 

কিছুট! অবশ্য অন্গমান। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য 

করেন যে, কম্েকটি তারকাপুঞ্জ এগিয়ে আনছে, আর 

তাদের কিছু পিছনে অন্ত তারকাঁপুগ্গুলি যাচ্ছে 
পিছিয়ে--এই দুই অবস্থার মাঝামাঝিকেই তারা 
আকর্ষণের শেষ ধাপ ঠিক করে নিয়েছেন। 
এরপর একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত দূরত্ব হিসেব 
করে তার অধে্ক দূরত্বকে ঠিক করেছেন প্রথম 
অবস্থার ব্যাপার্ধ। এখানে আর একট! প্রশ্ন আসে-- 
জ্যোতিরিজ্ঞানীরা কি করে ঠিক করলেন যে, সব 
তারকাপুঞ্চগুলি মিলে একটা গোলকের হ্ষ্ট 
করেছে? এটা অবশ্ত খুবই গোলমালের ব্যাপার। 
কারণ আধুনিক কয়েকট। মতবাদের উপর নির্ভর 
করে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এই পিদ্ধান্তে এসেছেন। 

হাইড্রোজেনই মৌলিক পদার্থ ৬১৬ 

আইনই্াইন স্থির করেন যে, এই ক্রহ্ষাণ্ডের 
সব কিছুই বাকা। আমরা যদি কোথাও কোন 
সরল রেখা টানি, আপাতদৃষ্টিতে তাকে সরল 
বলে মনে হলেও আদলে তা কাকা । এমন কি--- 
আমাদের দৃষ্টি, আলোকরশ্মি সবই চলে বাকা পথে। 
তাই জ্যোতিবিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে, দূরতম 
একটি তারকাপুঞ$ থেকে অপর একটি দুরতম্ 
তারকাপুঞ্ত পর্যন্ত একট! কাল্পনিক রেখা টানলে ত। 
হবে বাকা। এই ভাবেই সবগুলি দুরতম তার্কা- 
পুঞ্জের সঙ্গে কাল্পনিক রেখা টানলে নিশ্চয়ই একটা 
গোলকের স্যত্তি হবে। এরপর জ্যোতিবিজ্ঞানীর। 
তারকাপুঞ্ের গতি লক্ষ্য করে সম্প্রতি হিসেব করেছেন 
যে, প্রায় একশ" তিরিশ কোটি বছর অস্তর ত্রদ্ষাণ্ডের 
পরিধি যাবে দ্বিগুণ হয়ে। এই ভাবে ব্রক্ষাণ্ড বড় 
হতে হতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে? হয়তো সবই 
একদিন কোন অনাদি অনস্তে যাবে বিলীন হয়ে-- 
আর বিরাজ করবে আদি অস্তহীন মহা শূন্য । 

হাইড্োজেনই মৌলিক পদার্থ 
শ্রীন্ববিমল কু 

মৌলিক পদীর্থ বলতে এমন জিনিষ বুঝায়, যাকে 
বিশ্লেষণ করলে তা থেকে অন্ত কোন পদার্থ পাঁওয়! 
যায় না। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা স্বতঃবিকিরণ নামে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক 
তথ্য জানতে পেরেছি, যার ফলে মৌলিক পদার্থ 
স্বপক্ষে আমাদের পুরাতন ধারণা পরিবর্তন করতে 
হয়েছে । ১৮৯৮ খুষ্টাব্বে পিয়ের কুরী ও ম্যাডাম 
কুরী পীচব্রেণ্ড নামক পদার্থ থেকে রেডিয়াম নামক 
একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই পদার্থের 
বিশেষত্ব এই যে, জিনিষট। ম্বতঃই আলোকরশ্শি 
বিকিরণ করে। এই বিকিরিত বশ্মির মধ্যে আল্ফা, 
বিট। ও গামা--এই তিন রকমের রশ্মি পাওয়া যায়। 
বর্তমানে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ থেকে উক্ত 
তিন শ্রেণীর রশ্মি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যাহোক, 
আল্ফা কণার ভর ৪ এবং এর ছুই একক ধনাত্মক 
তড়িতাবেশ আছে। সংক্ষেপে আল্ফা কণ! ছুটি 
ইলেকট্রন হারিয়ে-যাওয়া হিলিয়ামের পরমাণু । দেখা 
যায়, ্বতঃবিকিরণকারী রেডিয়াম একটি আল্ফা 
কণা ছেড়ে দিয়ে র্যাভন গ্যাসে পরিণত হয়। 

রেডিয়াম (২২৬)-৯মাল্ফ1 (৪)+র্যাডন গ্যাস 

(২২২)**(১) 
রেডিও-আযাকটিভিটি বা স্বতঃবিকিরণের সাহাষ্যে 

মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন সংক্ষেপে এই । ১৯১৯ 
থৃষ্টাবে অধ্যাপক বাদ্ারফোর্ডই সংঘর্ষ ঘটিয়ে অর্ব- 
প্রথম মৌলিক পদার্কে অপর মৌলিক পদার্থে 
পরিণত করতে সক্ষম হন এবং নাইট্রোজেন পরমাণু 
ভেঙে হাইড্রোজেন পরমাণু বের করেন। বর্তমানে 
জানা গেছে, নাইট্রোজেন পরমাণু আলফা কণার 
সাহায্যে ভেঙে গিয়ে অকিজেন ও হাইড়োজেন 
পর্মাণু নির্গত হয়। 

নাইট্রোজেন (১৪)+আল্ফা (৪). অক্সিজেন 
(১৭)+ হাইড্রোজেন (৫১): (২)। আবার 
নাইট্রোঞ্জেনকে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন দিয়ে ভাঙলে 

কাবন ও হিলিয়াম পাওয়া যেতে পারে। 

নাইট্রোজেন (১৪)+হাইড্রোজেন (১) কার্ধন 

(১১)+ হিলিয়াঁম (৪).*(৩)। নিয়ে,আরও কয়েকটি 

মৌলিক পদার্থের সমীকরণ দেওয়া গেল :. 
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(ক) লিথিয়াম (৭)+হাইড্রোজেন (১)-৯ 
হিলিয়াম (8)+হিলিয়াম (৪) .' 

বোরন (১১)+ হাইড্রোজেন (১)-৯ 
৩ খিলিয়াম (৪) ** 

বোরন (১০)+ হাইড্রোজেন (১)-৯ 
কার্বন (১১)4-বিকিরণ:* (*) 

ডয়টেরন (২)+ডয়টেরন (২)-৯ 
ট্রাইটিয়াম (৩)+ প্রোটন (১)+ বিকিরণ... 
ভয়টেরন (২)+ডগটেরন (২)-৯ 
হিলিয়াম (৩)+ নিউট্রন (১)+বিকিরণ'*(৮) 
উ।ইটিয়াম (৩)+ডয়টেরন (২)-৯ 

হিলিয়াম (৪)+ নিউট্রন (১)+বিকিরণ (৯) 
আয়রন (৫৬)+ নিউট্রন (১)-৯ 
ম্যাঙ্গানিঙজ (৫৬)+ হাইড্রোজেন (১) ** (১০) 
কার্বন (১৩)+হাইড্রোজেন (১)-৯ 

নাইট্রোজেন (১৪)+ বিকিরণ... (১১) 
বর্তমানে আল্ফ1 কণার সাহায্যে বু মৌলিক 

পদ্দার্থ, যেমন-বোরন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, 
নিয়ন, সোডিয়াম, মযাগ নেপিয়াম, আলুমিনিয়াম, 
সিলিকন, ফস্ফরাস প্রভৃতিকে অপর মৌলিক 
পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। এদিকে আবার 
প্যাটার্সন ও কার্প দাবী করেন ষে, তারা প্রায় সব 
কয়টি মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছেন। 
অবশ্য তাদের কথা কেউ কেউ স্বীকার করেন না। 
তবে এ-বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই এক মত যে, 
আল্ফ1 কণার সাহায্যে মৌলিক পদার্থকে বিচুণিত 
করলে তা থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত হয়। 
যেহেতু বিচুণিত করলে কোন পদার্থ থেকে হাইড়ো- 
জেনের পরমাণু পাওয়া যায়, সেহেতু বুঝ! যায় যে, এ 
মৌলিক পদার্থে হাইড্রোজেন ছিল অথবা হাইড্রোজেন 
স্ষ্টি হওয়ার মত কিছু ছিল। স্থতরাং হাইড্রো- 
জেনকেই একমাত্র মৌলিক পদার্থ বলা যেতে পারে। 

এখন পূর্বের সমীকরণগুলিতে ফিরে যাওয়া 
যাঁক। সমীকরণ (৩), (৪) এবং (৫) থেকে বোবা 
যায় যে, বেশী ভরের মৌলিক পদার্থকে কম ভরের 
মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যায়। তাছাড়া বেশী 
ভরের ইউরেনিয়াম তাপ বিকিরণের ফলে কম 
ভরের সীসায় পবিণত হয়। আবার (২), (৬), (€*), 
(৮), (৯) এবং (১১) নং সমীকরণ থেকে জানা যায় 
যে, কম ভরের মৌলিক পদার্থকে বেশী ভরের 
«মৌলিক পদার্থে” পরিণত কর! যায়। কিন্তু আজও 
হাইড্রোজেনকে ভেডে কম ভরের মৌলিক পদার্থে 
পরিণত করা সম্ভব হয় নি এবং কোনদিন হবে 

(৪) 
(খ) 

(৫) 
(গ) 

) স্পট 

/ 
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বলেও আশা কর! যায় না। কাজেই এ-কথা বলা 
যেতে পারে ষে, হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌলিক 
পদার্থ, যাকে ভেঙে তার চেয়ে কম ভরের মৌলিক 
পদার্থ পাওয়া সম্ভব নয়। 

বৈজ্ঞানিকের1 প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, 
সর্ষের মধ্যে অবিরত হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে 
পরিণত হচ্ছে এবং তাঁর ফলেই আমরা! আলোক 
ও তাপ পেয়ে থাকি; অর্থাৎ সৌরশক্তির উৎস হলো 
হাইডোজেন। যেহেতু পৃথিবী স্থর্ধ থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে, সেহেতু বল! যেতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথমে 
পৃথিবীতে হাইড্রোজেন গ্যাপই ছিল বেশী । বেশী 
বলবার কারণ এই যে, তখন কতকগুলি হাইড়ো- 
জেনের পরমাণু হিলিয়াম প্রভৃতি বেশী ভবের 
গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়েছিল। 
হৃতকাং এই দ্রিক থেকেও হাইড্োজেনকেই একমাত্র 
মৌলিক পদার্থ বল! ষেতে পারে। 

আবার যদ্দি শক্তি হিসাবে বিচার করতে হয়, 
তা হলেও হাইড্রোজেনের মৌলিকত্ব বিন হয় না; 
কারণ বাস্তব জগতে সবরকম শক্তির মূল উৎস 
হলো ছুটি-স্থর্য এবং মহাকর্ষ। আবার স্থ্যের 
শক্তির উত্প হচ্ছে হাইড়োছ্জেন এবং পৃথিবীও 
স্র্য থেকে উৎপন্ন । স্থৃতরাং পাথিব জগতে সকল 

শক্তিরই উত্স হাইড্রোজেন। তাছাড়া স্থর্য থেকে 
পৃথিবীর উৎপত্তি না হলে মহাঁকর্ষের জন্যে শক্তির 
কথা চিন্তা করা যেত না। প্রশ্ন হতে পারে, 

আমর] কি শুধু হাইড্রোজেন থেকেই শক্তি পেয়ে 
থাকি? নিশ্চয়ই না; হাইড্রোজেন ছাড়াও যাবতীয় 
মৌ'লক বা যৌগিক পদার্থ থেকেই আমর] শক্তি 
পেয়ে থাকি। কিন্তু অন্তান্ত মৌলিক পদার্থ (যাদের 
আমর! বর্তমানে মৌলিক পদার্থ বল) হাইড্রো- 
জেনেরই বূপাস্তর মাত্র । তাপ, চাপ এবং অন্যান্ত 
প্রারৃতিক শক্তির সাহায্যে তাদের পরিবর্তন ঘটেছে। 

সবশেষে বলতে হয়, ১৮১৫ খুষ্টাবে গ্রাউট 
যা বলে গেছেন, অর্থাৎ সব মৌলিক পদার্থের ওজন 
হাইড্রোজেনেরই গুণিতক মাত্র--তা নিয়ে বিজ্ঞানী- 
দের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হয়। কিন্তু বর্তমানে 
ভর এবং শক্তির অভিন্নতার কথা চিস্তা করে 
গ্রাউটের দিদ্ধাস্তকে ভুল বলা যায় না। স্থতরাং 
মনে হয়__হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌলিক পদার্থ 
এবং অন্যান্ত মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনেরই রূপাস্তর 
মাত্র। সেগুলি বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তথাকথিত অন্ান্ত 
মৌলিক পদার্থের স্ব করেছে। 
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ভবিষ্যতের মহাশুন্য-বান সূর্খরশ্মির দ্ধার। পরিচালিত হুইবে । 

মধ্যস্তলে -ইউনিসাইকল্” নামক হবিবাৎ মহাশ্ন্য-যানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের 

কমিত চগ্ত। গোলাকার উউনিসাইক্ল্- এর পিশনে দুইটি সরবরাহ রকেট এবং 
এ 

তার পিছনের আকাশে পুথিবীকে চন্দ্রের মত দেখা যাহাতেছে | 



গণিতে ধাধা 

ধাধা কি? কোন একটা পিদ্ধাস্ত-যাকে আমরা সত্য বলে জানি, তাকে 

যদি কেউ কোন কৌশলে এমনভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয় যে, আমর! তার 
যুক্তিট। চট্ু করে অস্বীকার করতে পারি না, অথচ বুঝতে পারি-এর মধ্যে কোথাও 

একটা গলদ আছে, যেট। মহজে ধরা যাচ্ছে না-এমন জিনিষকে ধাধা বলে। ধাধা 

অবশ্য ধাঁধাই--সত্য নয়, উপযুক্ত যুক্তি প্রয়োগ করতে পারলে এর কুযুক্তির জাল কেটে 
দেওয়া যায়। গণিতেও এমন অনেক ধাধা আছে, যেগুলি বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 

আমরা কথায় বলি-যাঁহা বাহানন তাহা তিপান্ন। ব্যবহারিক জীবনে এটা 

অনেক সময় মেনেও নিই । কিন্তু আমরা সবাই জানি, বিশুদ্ধ গণিতের বিচারে বাহান্ন 

কখনে! তিপান্ন হয় না। তা যদি হতো) তবে গণিতের জগতে এক মহ]1 অনাস্থত্টি 
ঘটতো। এবং গণিতের প্রাসাঁদটা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তো । এখন লক্ষ্য কর, 

আমি কিভাবে বাহানকে তিপান্ন-এর সমান বলে প্রমাণ করি-_ 

কনক, “ক২-ক২ ..ক২ -ক২-০, *“(ক+ক) কে-ক)-ন০। এখন উভয় 

পক্ষকে (ক-- ক) দ্বারা ভাগ করে পাই, ক+ক_-)0॥ **২ইকল০১ “কন০। আমরা 

জানি ক-এর মান যা কিছু হতে পারে ; কাজেই ধরা যাক ক- ৫২, *৫২-০। আবার 
ধরা যাক ক-৫৩) *৫৩-০, ৮৮৫২০ ৫৩-০। অবাক কাণ্ড! এখানে প্রমাণ হয়ে 

যাচ্ছে, যে কোন সংখ্য। অন্য যেকোন সংখ্যার সমান, আবার সব সংখ্যার মান শষ্য । 

তাহলে পৃথিবীতে শুন্ত ছ।ড়া অন্য কোন সংখ্যা নেই! কিন্তু আমরা জানি, গণিতের 
রাজ্যে এমন অনাস্থষ্টি কাণ্ড ঘটতেই পারে না। অথচ উপরে যা প্রমাণ করেছি, 
গণিতের প্রক্রিয়া ধরেই করা হয়েছে । তাঁহলে গলদটা কোথায়? তোমরাই তা বের 

কর। পারলে না তো? আচ্ছ। দেখ-+যেখানে আমি উভয় পক্ষকে কে- ক) দ্বার! 

ভাগ করেছি, সেখানে ভাগ করাট। অন্যায় হয়েছে । তোমরা বলবে কেন? ব্যাপারট। 

হচ্ছে এই যে, কোন সংখ্যাকে শুন্ত 0০) দিয়ে ভাগ করা চলে না। (ক-ক)-০; 

স্থতরাঁং (ক--ক) দিয়ে ভাগ করতে গিয়েই যত অনর্থের স্য্ি হয়েছে। তাহলে 

তোমর। জানলে_ কোন সংখ্যাকে অন্ত কোন সংখ্যা দ্রিয়ে তখনই ভাগ কর! যায়, যখন 

দ্বিতীয় সংখ্যাটা "শৃন্য” না হয়। 
এখন আর একটা ধাধা দেখ। মনে কর, একটা আয়তাকার ক্ষেত্রের দেরখথ্য 

১৫০ গজ এবং প্রস্থ ৫ গজ; এর জন্যে ৪০০ গজ বেড়ার দরকার । এখন মনে কর, 

এর মধ্যে ৩০০টা ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। এবার একটা! ব্গক্ষেত্র ধরা যাক, 
যার প্রত্যেক বাহু ১০০ গজ । এর জন্তেও ৪০* গজ বেড়ার দরকার। পূর্বের মত একই 
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রকম ব্যবধানে ফুলের চার! লাগালে এর মধ্যে ক'টা চারা লাগানো যাবে? নিশ্চয়ই 
৩০০ট1; কারণ এখানেও ৪০০ গজ বেড়া রয়েছে ! না) তা হবে না, এখানে ৪০০ট] চারা 

লাগানো যাবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে গাছ পুতে দেখ । অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতে 

হবে? তাহলে দেখ-_ প্রথম আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১৫০১৫৫০ বা ৭৫০০ বর্গগজ। 

দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১০০১৫১০০ বা ১০০০০ বর্গগজ। ৭৫০০ বর্গগজ স্থানে 

৩০০টা চারা! লাগানো হলে, একই হারে ১০০০০ বর্গগজ স্থানে ৪০০ট1 চারা লাগানো 

যায় নাকি? এবার গণ্ডগোলটা তোমরা নিশ্চয় ধরে ফেলেছ। গাছ লাগানে। হচ্ছে 

দৈর্ঘ্য ধরে নয়--ক্ষেত্র ধরে ; যার একক গজ নয়, বর্গগজ। সুতরাং কতট! জায়গায় বেড় 
দেওয়! হয়েছে, অর্থাৎ সীমানাট। ধর্তব্যের মধ্যে নয়, দেখতে হবে ক্ষেত্রফলট! কত। 

এখন কেউ যর্দি তার একট বর্গাকার জায়গা তোমার একট সমান সীমানাযুক্ত 

আয়তাকার জায়গার সঙ্গে বদল করতে আসে, তুমি তা লুফে নেবে- কেমন কিনা ? 

কিন্তু তার বোকামির কথাট। প্রকাশ করে দিও না যেন! 
এবার একটা এতিহাসিক ধাঁধার কথা বলবো। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 

জেনো এই ধশাধাটি স্থষ্টি করে গ্রীক গণিতবিদ্দের মহা মুক্ষিলে ফেলেছিলেন। তারা 
বহুরকম যুক্তি প্রয়োগ করেও এর কোন সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পান নি। এখন ধাধাট। 
দেখা যাক। 

একিলিস একটা কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ে নেমেছেন। তিনি কচ্ছপের দশগুণ বেগে 
দৌড়াতে পারেন। কচ্ছপটাকে ১০০ গজ এগিয়ে দেওয়া হলো। এখন একিলিস 
১০০ গঞ্জ দৌড়ে যেখানে কচ্ছপট! ছিল সেখানে পৌছলো। ইতিমধ্যে কচ্ছপ ১০ গজ 
এগিয়ে গেছে ; সুতরাং এখন কচ্ছপ একিলিসের ১০ গজ সামনে আছে। একিলিস 

যখন এই ১০ গজ দৌড়লো, কচ্ছপ তখন একিলিসের ১ গজ সামনে । একিলিস এই 
এক গঞ্জ দৌড়ালে কচ্ছপ তার ভ্ট গজ সামনে থাকবে । এমন করে একিলিস যতই 

দৌড়ান না কেন, কচ্ছপ বরাবরই তার কিছুট1 সামনে থাকবে, সে দূরত্বটা! যতই সামান্য 
হোক নাকেন। তাহলে প্রমাণ হলো যে, একিলিস কচ্ছপকে কখনও ধরতে পারবে না। 

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নয় কি? বিখ্যাত গ্রীক বীর একিলিস একটা কচ্ছপের কাছে দৌড়ে 
পরাজিত হয়ে যাচ্ছে, তাও আবার ঈশপের খরগোসের মত না ঘুমিয়ে! এর মধ্যে 
গলদটা কোথায় বের কর দেখি। 

অস্কট। যদি তোমাদের করতে দেওয়া হয় তবে এক মিনিটের মধ্যে করে ফেলবে । 
তোমরা অস্কটা কর কি ভাবে--কচ্ছপ একিলিসের ১০০ গজ সামনে আছে; এখন 
ধরা যাক, একিলিস এক সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়ায়, তাহলে কচ্ছপ এক সেকেণ্ডে ১০ 
গজ দৌড়ায়। একিলিস কচ্ছপকে ১ সেকেগ্ডে ৯ গজ হারিয়ে দিতে পারে ; অতএব 
১০০ গজ হারিয়ে দিতে সময় লাগবে ৯ বা ১২ সেকেণ্ড। তা হলে দেতে পাচ্ছ, একিলিস 
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কচ্ছপকে অল্প সময়েই হারিয়ে দিচ্ছে। অথচ উপরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একিলিস 
কচ্ছপকে কখনও হারাতে পারবে না। এর মধ্যে কোন্ট। ঠিক? দ্বিতীয়টা নিশ্চয়, 

কিন্তু কেন ? 

গণ্ডগোলটা কোথায় জান? একিলিস ও কচ্ছপের মধ্যে এই যে দুরত্বট! ক্রমশঃ 
কমে আসছে, এর কি শেষ নেই--এটা কি অনস্ত কাল ধরে চলতে থাকবে? এই প্রশ্নটা 
গ্রীকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার! মনে করেছিল, এরূপ একটা অনন্ত শ্রেণীর 
কখনও শেষ হবে না, তাই একিলিস কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞত! 

থেকে তাঁর৷ ঠিকই জানতো যে, একিলিস হেলায় কচ্ছপকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু আমর 
এখন জানি, এরূপ শ্রেণীর একট! বাস্তব শেষ আছে। উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ভগ্নীংশট' 
কমতে কমতে অবশেষে তার মান এত কম হয়ে যাবে যে, তার মান শুন্য ধরা যাবে এবং 
তখনই কচ্ছপকে একিলিস পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে । এখন সময়ের প্রশ্নে এলে দেখ। 

যায় যে, $ সেকেণ্ড বলে যে সময়টা তার অর্থ কি? একে দশমিকে প্রকাশ করলে 

দাড়ায় "১ সেকেও্ড। এরূপ দশমিককে আমরা বলি আবৃত্ত দশমিক, এর নামতঃ শেষ 

না থাকলেও বাস্তবে শেষ আছে এবং এর মান সীমাবদ্ধ। এট "১১ থেকে বড়, কিন্ত 

'১২ থেকে ছোট ; একে আরও ছোট সীমার মধ্যে আন! যায়। ভগ্নাংশের দিক থেকে 
একে আরও বাস্তব ভাবে বোঝা যায়; কারণ ই-এর অর্থ হচ্ছে, একট] জিনিষের নয় 

ভাগের এক ভাগ। 

গ্রীকদের ভগ্নাংশ সন্বদ্ধে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল; দশমিক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান 

ছিল না, আবৃত্ত দশমিক তো দূরের কথা! অসীম শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা তাদের কোন 
কালেই হয় নি। তোমর৷ জেনে আনন্দিত হবে যে, প্রাচীন হিন্দুদের নিকট এরূপ কোন 
সমস্যার উদ্ভব হয় নি। ভগ্নাংশ, দশমিক ও শ্রেণী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান একেবারে 

পাক ছিল। 
প্রীসরোজাক্ষ নন্দ 

তিমি 
তোমর! নিশ্চয়ই হাতী দেখেছ । হাতী হচ্ছে স্থলচরদের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রাণী। 

কি বিরাট, আর কি তাঁর শক্তি! কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রাণী আছে। স্থলচর নয়, 
সে থাকে জলে । তোমাদের অধিকাংশই তাকে দেখ নি,সে হচ্ছে তিমি। তিমি 

প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ফুট পর্যস্ত লম্বা হয়। আর ওজন? এই ৬৯ ফুটের একটি 
তিমির ওজন প্রায় ৭ টন। এত ভারী, কিন্তু বিশাল দেহের তুলনায় হাল্ক1। 
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জলের উপরে ভেসে থাকতে পারে বেশ সহজে । ভেসে থাকবার জন্যে এদের কোনও" 

কাজই করতে হয় না। তাঁর কারণ, এদের দেহে প্রচুর চবি। শুধু তাঁই নয়, এদের 
হাঁড়গছলিও অজস্র ছিন্দরযুক্ত। সেই সব ছিদ্রের মধ্যে থাকে একরকমের তেল। তিমির 
সারা দেহ এক ইঞ্চি পুরু চামড়ায় ঢাকা । তার পরেই চধি, প্রায় পনেরো ইঞ্চি 
পুরু । ভেবে দেখ, কি বিরাট ব্যাপার! এক একটি তিমির শরীর থেকে প্রায় ৫০০ 

গ্যালন তেল পাওয়। যায়। এই তেলের জন্যেই এদের উপর মানুষের এত লোভ । 

এই বিশাল দেহ নিয়ে তার। ঘণ্টায় চার মাইলের বেশী যেতে পারে না। কিন্তু 
যখন বিপদে পড়ে তখন তাদের গতিবেগ আশ্চর্ধ রকম বাড়িয়ে দেয়। এরা স্তন্থপায়ী 

প্রাণী। মাছের মত এদের ডিম হয় না। স্থলের স্তন্তপায়ীদের মত বাচ্চা হয়। 

মানুষের সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে। যেমন, এদের বক্ষ-সংলগ্ন ডানাগুলির 
সঙ্গে মানুষের হাতের হুবহু মিল। এরা ফুস্ফুস দিয়ে শ্বাসকার্ধ চালায়। মাথার 
উপরে এই জন্যে ছুটা গর্ত আছে। জলের উপর ভেসে এরা সেই গর্ত ছুটি দিয়ে শ্বাস- 

প্রশ্বাসের কাজ চালায় । 
মাথাট1 এদের দেহের তুলনায় বিরাট-_দেহের প্রায় এক তৃতীয়াংশ । আর 

এদের মুখগহ্বরটিও তেমনি ভয়ঙ্কর। মুখ খুললে মনে হবে যেন একটি জাহাজের 
কেবিন। গণ্ডার, জলহস্তী প্রভৃতির অতি শক্তিশালী দাত আছে। সেই দাত দিয়ে 
তারা খাবার গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু জলের এই দৈত্যদের দ্রাতের বদলে 

উপরের বিরাট চোয়ালে প্রায় ৫০০ হাঁড়ের প্লেট আছে। চোয়ালের ছু-পাশের ছুটি 

সবচেয়ে বড় প্লেটের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, গোঁড়াটা প্রায় ১২ থেকে ১৫ ইঞ্চি মোটা । প্লেটের 
ভিতরের দিকে আছে ঝালরের মত অজস্র লম্বা চুল। কিন্তু বাইরের দ্রিকটা মস্থণ। এই 
সব প্লেটের নীচেই থাকে স্পর্জের মত নরম জিভ। জিভ. প্রায় ১০ ফুট চওড়া আর 

প্রায় ১৮ ফুট লম্বা। ভেবে দেখ, কি বিরাট এই মাংস পিগুটি ! 
খাবার ধরে এরা এক আশ্চর্য উপায়ে। মুখ খুলে এরা জলের ভিতর দিয়ে 

ছুটে যায়। তখন মুখের মধ্যে অনেক ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী ঢুকে 

পড়ে । তারপর মুখটি বন্ধ করে ভিতরের জল সব বের করে দেয় এবং ভিতরের প্রাণী- 
গুলিকে উদরস্থ করে। মাঝে মাঝে এর! জল থেকে লাফিয়ে উঠে জলের উপর আছড়ে 
পড়ে; এর ফলে জলের মধ্যে বিরাট ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । 

মানুষ ছাড়াও ছোট-বড় অনেক প্রাণী এদের খুবই উত্যক্ত করে, আর অনেক সময় 
এমন নির্দয়ভাবে মেরে ফেলে যে, শুনলে তোমাদেরও ছুঃখ হবে। 

তরোয়াল মাছ আর সামুদ্রিক শৃগালের দল বেধে এদের আক্রমণ করে। 

আক্রমণের কাঁয়দাটাও কৌশল-পুর্ণ। যখনই তিমি শ্বাস নেবার জন্যে জলের উপর একটু 
ভেসে ওঠে তখনই এই শৃগালগুলি জল থেকে বেশ উঁচুতে লাফিয়ে উঠে বেশ জোরে 
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তিমির পিঠের উপর পড়ে লেজ দিয়ে সজোরে আঘাত করে। দূর থেকে সেই 
আঘাতের শব্দ ঠিক বন্দুকের শব্দের মত মনে হয়। আর তরোয়াল মাঁছগুলি আক্রমণ 
করে নীচের দিক থেকে । এদের লম্বা সুচালো তরোয়ালটি দিয়ে এরা দারুণ জোরে 

খোঁচা মারে। চারদিক ঘিরে এরা তিমির গাঁয়ে এখানে-সেখানে ছিদ্র করে দেয়, 

আর সেই সব ছিদ্র দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে । দারুণ যন্ত্রণায় তিমি বার বার লেজ দিয়ে 
ঝাপ! মারতে থাঁকে ; কিন্তু শেষ পর্ষস্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 

গ্রীনল্যাণ্ডের হাঙ্গরগুলি এদের প্রবল্ শক্র। জীবন্ত অবস্থায় এদের টুক্্র' 
টুকরা করে ছি'ড়ে ফেলে । যতক্ষণ উদর পুরণ ন| হয়, ততক্ষণ এর বড় বড় মাংস খণ্ড 

ছি'ড়ে ছি'ড়ে খায় ! 

তিমির আর এক প্রবল শক্র করাত মাছ। তিমি-শিকারীরা বলে, এদের 

পরস্পরের সঙ্গে দেখ। হওয়া মীত্র জীবনপণ যুদ্ধে লেগে যায়। করাত মাছই ক্রমাগত 
উন্মাদের মত আক্রমণ করতে থাকে । 

তিমি তার একমাত্র অস্ত্র লেজটি দিয়ে ক্রমাগত ঝাপটা মারতে থাকে। অবশ্য 
ওর এক একটা ঝাঁপটায় টাল সামলাতেই করাত মাছের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। 

তবুও করাঁত মাছ আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তাঁরা জলের উপর লাফিয়ে উঠে 
নীচের দিকে সোজাভাবে তিমির পিঠের উপর পড়ে । এর ফলে তিমির পিঠে করাত 

গেঁথে যায়। এই আঘাতে তিমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে । এমনি করে লড়াই 
চলতে থাকে । এক জনের প্রাণান্ত না হলে যুদ্ধ থামে না। 

এসব বড় বড় শক্র ছাড়া তিমিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিষাক্ত পোকা- 

মাকড়ও দারুণ যন্ত্রণা দেয়। এক অদ্ভুত ধরণের জল-পোঁক হাঁজারে হাজারে এদের 

পিঠে লেগে থাকে এবং চামড়া কেটে পিঠে ঘা করে দেয়। গ্রীষ্মকালে এই পোকার 

সংখ্য। দারুণ বেড়ে যায়। তাই প্রায়ই তিমির সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ে অনেক পাখীকে উড়ে 

বেড়াতে দেখা যায়। যখনই তিমি তার পিঠট! জলের উপরে তোলে, তখনই পাখীর 
তাঁর পিঠ থেকে পোকা তুলে খেয়ে নেয়। এদিক দিয়ে তিমির বেশ উপকারই 
করে ওরা; কিন্তু সেই কীচা ঘা-এর উপর পাঁধী যখন ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারে, 
তখন তিমির খুবই যন্ত্রণা হয়। 

দক্ষিণ গোলাধে মন্থণ পিঠওয়ালা! একরকম তিমি আছে। তারা আয়তনে 

প্রায় শ্রীনল্যাণ্ডের তিমিরই মত। বসম্তকালে এরা দক্ষিণ আফ্িকা, ব্রেজিল, 
অষ্ট্রেলিয়া, ভ্যান ডিয়েম্যানস ল্যাণ্ড, নিউজিল্যাও্ড প্রভৃতির উপলাগরে এসে আশ্রয় 
নেয় 

ক্যাঁচোলট নামে আর একরকমের তিমি, মন্থণ পিঠওয়াল। তিমির চেয়ে অনেক 
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বেশী মূল্যবান । এর কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ডের তিমির চেয়েও বড় হয়। লম্বায় ৭৬ ফুট' 

পর্যস্তও হতে দেখা থায়। তবে শুধু পুরুষেরাই এত বড় হয়। স্ত্রী-ক্যাচোলটগুলি ৩০৩৫ 

ফুটের বেশী বড় হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকারের এত পার্থক্য অন্ত কোনও 
স্তশ্পায়ীর ভিতর দেখ! যায় না। 

এদের লেজ ১৮ ফুট পর্যস্ত চওড়া হতে দেখা গেছে। বেশ সহজেই অতি দ্রুত- 

গতিতে ওরা লেজ চালন। করতে পারে। সময় সময় যখন জলের মধ্যে লেজের 

আঘাত করে তখন দারুণ শব্দ হয়। বেশ দূর থেকেও এই শব্দ শোনাযায়। যে 
ধরণের চবির জন্যে ক্যাচোলটের এত দাম, তা থাকে এদের মাথায় । 

তিমিগুলি একা একা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু এই ক্যাচোলটরা অনেকে 
এক সঙ্গে দল বেঁধে থাকে । এক একটা দলে ২০ থেকে ৫০ট1 পর্ষস্ত ক্যাচোলট থাকে। 

এদের মধ্যে অন্ততঃ একটি পুরুষ ক্যাচোলট থাকবেই । বাকীগুলি স্ত্রী ও তাদের কাচ্চা 
বাচ্চা? দলের কোনও বিপদে এই পুরুষই প্রথমে এগিয়ে যাঁয়। কিন্তু এদের ভয় 

এত বেশী যে, একটা মাছের ঝাঁক এসে পড়লেও এর ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। 

এত বড় তিমিকে শিকার করা হয় কিন্ত আশ্চর্য উপায়ে । বোঁটের উপর থেকে 

শিকারীরা তিমি দেখতে পেলেই তাঁর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। বোটের সামনে 

বল্পম নিয়ে শিকারীরা প্রস্তত থাকে এবং সুযোগ বুঝে বল্পম ছুড়ে মারে । পিঠে গেঁথে 
গেলেই তিমি বিছ্যং গতিতে নীচের দিকে ছুটতে থাকে । কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তে 

খানিক পরেই আবার তাকে ভেসে উঠতে হয়। শিকারীর। তখন আবার এগিয়ে 

গিয়ে বল্লপম ছেশড়ে। প্রতিবারই ভেসে উঠলে ওদের পিঠে এমনি করে বল্পম গেঁথে 
দেওয়া হয়। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিমি জলে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাপটা মারতে থাকে। 

কিন্ত ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নিজীব হয়ে যায়। তবে যত সহজে বলা হলো, আসলে 
ব্যাপারটা তত সহজ নয়। শিকারের সময় আনুসঙ্গিক অনেক রকম বিপদও এসে 
পড়ে। | 

শ্ীম্বণালকান্তি প্টনায়ক 
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১। ঝড়-বুষ্টির সময় বজ্জপাতের ফলে অনেক লোক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত 

বা নিহত হয়। মোটর গাড়ী যদি ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে তবে তার আরোহীদের 

বজ্রপাতে আহত বা নিহত হবার আশঙ্কা খুব কমই থাকে । অবপ্য যতক্ষণ আরোহীর! 

গাড়ীতে থাকে, ততক্ষণই ভয় থাকে না। এর কারণ হচ্ছে__গাঁড়ীর উপর বাজ 

১নং চিত্র 

পড়লে তাঁর কাঠামোর মধ্যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ে এবং চাঁক1 থেকে আর্ক স্গ্রি করে 

মাটিতে প্রবাহিত হয়। মাটিতে চলে ষাবার ফলে বিছ্যৎ থেকে আর অনিষ্টের কারণ 

থাকে না। 

২নং চিত্র 

২। নিখুত ঘরকন্নার জন্তে বহুকাল ধরে নেদারল্যাণ্ডের মেয়েরা প্রসিদ্ধি লাভ 
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করেছে । তারা ঘরের সামনের পথও মেজে-ঘষে চক্চকে করে রাখে । তারা শুধু বাড়ীর 
ভিতরটাই মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে না, বাড়ীর বাইরের পথও যতটা সম্ভব সমানভাবে 

পরিক্ষার রাখে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাঁসকাঁরী বহু ডাচ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত 

আছে। 

৩। কাশ্মীর উপত্যকায় জমির পরিমাণ খুবই কম। সেই জন্যে সেখানকার 

কৃষকেরা ভানমান বাঁগিচার সাহাধ্যে নিজেদের কৃষির কাজ চালায়। খালের শান্ত 
জলের উপর গাছপাল ও মাটির সাহায্যে বাগান তৈরী করা হয়। তাঁর পর সেটাকে 

৩নং চিত্র 

হদের মধ্যে টেনে নিয়ে খুণ্টায় বেঁধে রাখা হয়। এরপর কাশ্মীরীর নৌকায় চড়ে সে 
বাগানে গিয়ে নানাবিধ শহ্যাদির চাঁষ করে। 

1) 

৪নং চিত্র 

৪। যুক্তরাষ্ট্রের আর্মার ফার্মা সিউটিক্যাল কোম্পানী. একটি নতুন ওষুধ প্রস্তত 
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করেছেন। এর প্রয়োগে চোখের ছানি বা ক্যাটার্যান্টের অস্ত্রোপচার খুব সুবিধাজনক 

হয়েছে বলে প্রকাশ। ওষুধটির নাম আল্ফা। কাইমার (81179 0351082) | এই ওষুধ 
প্রয়োগে ছানির বাধন শিথিল হয়ে যায় এবং অস্ত্রোপচারে সহজেই সেটাকে তুলে ফেল। 

হয়। এতে বিপদাশঙ্কা খুব কম থাকে । চোখে ছানি পড়লে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে 

যাঁয়। যে সব বন্ধনীর সাহাঁষ্যে চোখের লেন্স ঠিক জায়গায় থাকে--এই ওষুধ প্রয়োগে 
সে সব বন্ধনী নরম হয়ে যায় এবং এর ফলে লেন্স আল্গ! হয়ে পড়ে। এই জন্যে ছানি 
সহজে তুলে ফেলা সম্ভব হয়। 

৫। সম্মিলিত জাতি-সংঘের এক হিসাবে প্রকাশ-পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্য। 

২,৮০০ মিলিয়ন। গত দশ বছরে সাধারণভাবে পৃথিবীতে জনলংখ্যা ৫৩০ মিলিয়নেরও 

|1//% 
পরর্টিট 2৮ক্শি হাত 

ঃ 
৬ 

৫নং চিত্র 

বেশী বেড়েছে। এর মধ্যে কমাুনিষ্ট দেশের জনসংখ্যা ৮৪০ মিলিয়ন এবং অবশিষ্ট, অর্থাৎ 

১৯৬০ মিলিয়ন অক্ষুনিষ্ট দেশসমূহের । 

৬নং চিত্র ূ 
৬। পৃথিবীতে জম্মহার সর্বাপেক্ষা কম হচ্ছে উরুগয়তে প্রতি হাজারে ১৯ 
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জন এবং সর্বাপেক্ষ। বেশী হচ্ছে গিনিতে- প্রতি হাজারে ৬০ জন। কিন্তু গড়ে 

সর্বাপেক্ষা ঘন জনবসতি হচ্ছে ইউরোপে- প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৮৪ জন। এশিয়ায় 

গ্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে লোকসংখ্য। হচ্ছে ৫৭ জন। 

৭। কাল সি, ক্রিম নামে ইউ, এস-এর একজন ট্রাকচালক ২৬ বছরে মোট 

১.৫ মিলিয়ন মাইল ট্রাক চালিয়েছেন । এতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো-_- 

এই সময়ে তাঁর গাড়ী চালনাকাঁলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আমেরিকান ট্রাকিং 

আসোদিয়েসন তার নাম দিয়েছে--১৯৫৯ সালের ট্রাীক-চালক”৮। ক্রিম, টুলসার 
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ণনং চিত্র 

ওক্লাহোমা কোম্পানীর একখানি ট্রাঙ্ক ট্রাক চালান। এই গাড়ী চালিয়ে তিনি যে 

দূরত্ব অতিক্রম করেছেন-_তা বিষুব-রেখায় পৃথিবীর চতুর্দিকে ৬ বার প্রদক্ষিণ করবার 

সমান। 

৮নং চিত্ত তা: 

৮। মৃত্যুহার সম্পর্কিত এক সমীক্ষায় প্রকীশস্-বিবাহিতদের মৃত্যুহার, 
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অবিবাহিতদের তুলনায় কম। ১৯৩০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, মৃত্যু- 
হার কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মৃত্যুহার আরও কমের দিকে । সমীক্ষায় 
সংগৃহীত মৃত্যুহার সম্পকিত তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 

১০ জন করে হাস পেয়েছে। এই হারে মৃত্যু হাস পাওয়া পূর্বে অকল্পনীয় ছিল। 
৯। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড মোটর কোম্পানী চাঁকাঁবিহীন একরকম মোটর গাড়ী 

নির্মাণ করেছে। এর নাম হলো লেভাকার। এই গাড়ীর তলায় তিনট। লেভাঁপ্যাড 
লাগানো থাকে । এই লেভাপ্যাডের মধ্যে বাতাঁস প্রবেশ করিয়ে গাঁড়ীটি সেই বায়ুপুর্ণ 

৯নং চিত্র 

গদীর উপর দিয়ে চলে। ৬ থেকে ৮ জন যাত্রী নিয়ে রেলের উপর দিয়ে ঘণ্টায় ছু-শো৷ 

মাইল বেগে যেতে পারে, মোটরকার কোম্পানী এরূপ গাড়ী নির্মাণের পরিকল্পন। 

করেছে। লেভাকরের ওজন ৪৫০ পাউণ্ড। গাড়ীটি লম্বায় ৯৪ ইঞ্চি, চওড়ায় 

৫3 ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৪৮ ইঞ্চি। এই গাড়ীটিতে একজনের বেশী লোক চড়তে 
পারে না। 

১০। ভাবী স্বামী কিরূপ অর্থশালী হবে__-সেই সম্পর্কে ব্রেজিলের কুমারীদের 

মধ্যে একটি অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তিনটি কলাইয়ের সাহায্যে তারা তাদের 

ভাবী স্বামীর অর্থ-সঙ্গতি কিরূপ হবে--ভা নির্ণয় করে। তিনটি কলাইয়ের মধ্যে 

একটির খোসা একেবারে ছাড়ানো হয়, আরেকটির খোসা কিছুট। ছাড়ানে। হয় এবং 
বাকীটি খোসা সমেত রেখে দেওয়। হয়। তারপর সেন্ট জনের জন্মোংসবের দিন 
কুমারীরা এ তিনটি কলাই তাঁদের বালিশের নীচে রেখে দেয়। পরের দিন বালিশের 
ওলা থেকে না দেখে তিনটির মধ্যে একটি কলাই বের করে নেয়। যদি বের-কর! 

কলাইটি সম্পূর্ণ খোসাঁ-শুন্ত হয়--তবে তাবী স্বামী হবে গরীব, কিছুট! খোসা-সমেভ 
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অর্থশালী। 

১১। এক শতাব্দী আগেও যুক্তরাষ্ট্রের. উইয়োৌমিঙগ, কোডি শহরে অন্ুমত 

পশ্চিম সীমাস্তে কোন গির্জা ছিল না। শহরের লোকেরা সেখানে একটি গির্জা তৈরী 

করবার জন্তে উত্স্বক ছিল। একদিন কয়েকজন স্থানীয় লোক এক সঙ্গে বসে তাস 

| ১১নং চিত্র 
খেলছিলেন এবং খেলায় বাঁজীর অর্থের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে যায়। তখন সবাই 
মিলে সিদ্ধান্ত করে--এই বাঁজীর টাক। ব্যক্তিগতভাবে কারুর নেওয়া উচিত নয় 
এবং তা গির্জ নির্মাণের জন্যে দান করা হোক। এভাবেই কোঁডি শহরে বিখ্যাত 
এপিস্্কোপাল গির্জা তৈরী হয়েছিল। 

১২। দক্ষিণ ক্যালিফোনিয়ার মাউণ্ট সান আযান্টোনিও এবং মাউণ্ট উইলসনে 
অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভূ-বিজ্ঞান সম্পঞ্িত গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ফিতার মাপে 
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রব হচ্ছে ঠিক ২২ মাইল। এটিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত পরিমাপ । 

জ্যোতিধিজ্ঞানীদের আলোর গতিবেগ পরিমাপের স্ববিধার জন্যেই এই দূরত্বের 

১২নং চিত্র 

পরিমাপ করা হয়েছিল। এই পরিমীপ, ৬১৮০০১০০০ ভাগের এক ভাগ অথবা ২২ 

মাইলের মধ্যে এক ইঞ্চির ২/১০ ভাগ পর্যন্ত নিভূল। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে 

এ-পর্বস্ত যে সব স্বক্ম পরিমাপ কর! সম্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে এই পরিমাপ হচ্ছে সবচেয়ে 

নিখুত এবং সুক্মতম। 

১৩। ১৭৫২ সালে ঘুড়ির সাহায্যে বিদ্যুৎ সম্পর্কে পরীক্ষী করে বেঞ্জামিন 

ফাঙ্কলিন প্রমাণ করেন যে, যাকে বজ্রপাত বলা হয়, তা বিদ্যুৎ ছাঁড়া কিছু নয় এবং 

১৩নং চিত্র 

ঝড়-বৃষ্টির সময় মেঘ বায়ুচালিত ভায়নামৌর মত কাঁজ করে। যদিও এর কারণ আজ, 

পর্যস্তও সঠিকভাবে জানতে পারা যায় নি, তথাপি বিজ্ঞানীরা বিশ্বাম করেন--বিহ্যতের 

পারস্পরিক আকর্ষণ যখন খুব প্রচণ্ড হয় তখন ইলেকট্রনগুলি এক মেরু থেকে আর 
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এক মেরুতে ছুটে যেতে থাকে এবং এর ফলে আলো) তাপ ও শব্দের উৎপত্তি হয়। 

তাছাড়া বজ্রপাতের ফলে যে বেতার-তরঙ্গের স্থগ্টি হয় তা ৪০০ মাইল দুরের বেতার 
গ্রাহক যগ্ত্রেও ধরা পড়ে । 

বিবিধ 
ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধীন 

সমুদ্র সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্টে গঠিত বিশেষ 
কমিটির উদ্যোগে ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যা্- 

সন্ধান সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজকর্ম শীঘ্রই সুক্ষ 

হইবে এবং ইহাতে পৃথিবীর আটটি রাষ্ট্রের জাহাজ 

কাজে নিয়োগ করা হইবে। 

এই তথ্যান্ুসন্ধানের কাজ চার বৎসর ধরিয়া 

চালাইবার কথা । প্রথম আন্তজ্ণতিক ওশেনো- 

কংগ্রেদের অধিবেশনের শেষে মাঁপাচুসেটুসের 
উডস্হোল ওশেনৌগ্রযাফিক ইনষ্টিটিউশনের ডাঃ 
দি. ও. ডি, আইললীন একটি ঘোষণায় ইহা 

জানাইয়াছেন। 
ভারত সরকারের মতস্-চাঁষ উন্নয়ন দর্ধরের 

ডাঃ এন. কে, পানিক্করও এই অধিবেশনে যোগদান 

করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, 

সমুদ্রোপকূলবর্তী বাষ্্রপমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে 
মৎস্য যে কোথায় রহিয়াছে, তাহার সন্ধান এই 

পর্যালোচনা! ও পরীক্ষার ফলে পাওয়া যাইতে 

পারে। 

রাষ্ট্রংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা, সমুদ্র- 

সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্টে গঠিত বিশেষ কমিটি এবং 
আমেরিকান আসোনিয়েশন ফর দি আডভাব্স- 

মেন্ট অব সায়েন্স নাঘক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 
কংগ্রেসের এই অধিবেশনের আয়োজন করা 

হইয়াছিল। ৩৮টি রাষ্ট্রের তূঁ-বিজ্ঞানী, রসায়ন- 

বিজ্ঞানী, প্রাণী-বিজ্ঞানী এবং সমুদ্র-বিজ্ঞানীগণ 

ইহাতে যোগদান করেন। 
প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

অধিবেশনে ৫০টি 

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে এই তথ্যান্ুসন্ধানে 

যেসকল দেশের জাহাজ অংশ গ্রহণ করিবে, ডাঃ 

আইগলীন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। 
তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কলাপিয়া 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 'লামণ্ট জিয়োলোজিক্যাল অভজার- 

ভেটরীর+ একটি জাহাজ এবং রাশিয়ার মিথাইক 

লোমোনোনভ নামে একটি জাহাজ আগামী ১ল৷ 

জানুয়ারী হইতে তথ্যানুসন্ধান কার্ধ স্থক্ করিবে। 

প্রাথমিক পরীক্ষার কাজে দক্ষিণ আফ্রিকার জাহাজ- 

সমৃহও অংশ গ্রহণ করিবে। 

ডাঃ আইসলীন জানাইয়াছেন যে, এই পরি- 

কল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬২ হইতে ১৯৬৩ সালের 

মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, 

অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান এবং ভারতও 

জাহাজ দিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি 

দিয়াছে। 
এখানে সংগৃহীত তথ্যসমূহ আস্তর্জাতিক 

ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান-বর্ষ পালন উপলক্ষে যে কেন্দ্র 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেরণ করা হইবে । 
ডাঃ আইসলীন এই প্রসঙ্গে বলেন, বৈজ্ঞানিক 

তথ্যান্ুলন্ধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহ- 

যোগিতাঁর যে কতখানি প্রয়োজন তাহা ভারত 

মহাসাগরের তথ্যাস্মসন্ধীনের এই প্রচেষ্টা হইতেই 

প্রমাণিত হইতেছে । কোন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে এই 
ধরণের কোন পরিকল্পনা কার্ধকরী করা সম্ভব 

নহে। | 
সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যানুসদ্ধান করিবার ব্যাপারে 

ভারত মহাসাগর কেন বাছিয়া লওয়! হইয়াছে, 
সেই সম্পর্কে বিশেষ কমিটির ডাঃ আইসলীন বলেন 
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যে, নানা দ্দিক হইতেই এই মহাঁপাগর অনন্ত- 

সাধারণ। এতদ্যতীত এই অঞ্চল হইতে প্রকৃত 

পক্ষে কোন রকম বৈজ্ঞানিক তথা সংগৃহীত 

হয় নাই। 

তৈলবীজ ও তৃণ হইতে পুষ্টিকর 
প্রোটিন সংগ্রহ 

বুটেনে এমন একটি যস্্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
যাহার সাহীযো তৈলবীজ ও তৃণ শ্রেণীর উত্ভিদ হইতে 

প্রোটিন সংগ্রহ এবং প্রোটিন চুর্ণ করিবার কাজ 

হইতে পারে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সাংবাঁদ্রিকগণ 

এই যন্ত্রটর কার্ধকারিতা দেখিয়া আসেন। 

সাংবাদিকগণ সকলেই ইহার কার্ধকারিতায় সন্ত 
হন। তীঁহার! মনে করেন, বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে 

পুর্টির অভাব রহিয়াছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে এক্ষণে 

ব্যাপকভাবে প্রোটিন সরবরাহ কর] যাইতে পাবে। 

প্রোটিন সংগ্রহের এই পদ্ধতি আবিষ্কার 

করেন বুটিশ গ্লস আযাণ্ড কেমিক্যাল্স্ লিমিটেডের 
সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আই. এইচ, 

চাঁয়েন। 

১৯৫৯ সালের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 

অধ্যাপক ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ও অধ্যাপক 

ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ ১৯৫৯ সালের জন্য ভেষজবিগ্ঠায় 

নোবেল পুরস্কার লীভ করিয়াছেন বলিয়া ১?ই 
অক্টোবর ষ্টকহোমে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহীরা 
উভয়েই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী । 

এই ঘোষণায় বল! হইয়াছে ষে, ডাঁঃ ওচৌয়া ও 
ডাঃ কনবার্গ জীবদেহে রিবোনিউর্লিক ও ডেসক্ি- 

রিবৌনিউক্লিক আযাসিভ সংশ্লেষণের রূপ সম্পর্কে 

আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন । 
ক্যারোলিন ইনষ্টিটিউট হইতে এই পুরস্কার 

দানের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। এই 
সংস্থার ফ্যাকা্টিকে প্রতি বৎসর ভেষজবিদ্ায় 
নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নির্বাচন করিতে হয়। 

বিবিধ ৬২৭ 

এই বৎমর এই পুরস্কারের পরিমাণ ১৫ হাজার 
২১৯ ষ্টালিং পাউও। আগামী ১০ই ডিসেম্বর, 
আলফেভ নোবেলের মৃত্াবাধিকী দিবসে এই 
পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত হইবে। 

ইকহোমের ২৬শে অক্টোবরের খবরে প্রকাঁশ-- 
একজন চেকোগ্োভাক বিজ্ঞানীকে রসায়নবিষ্ার 

জন্য এবং দুইজন আমেরিকানকে (তাহাদের মধ্যে 

একজন ইতালীয় বংশোদুত ) পদার্থবিদ্যায় নোবেল 
পুরক্ষাঁর প্রদান করা হইয়াছে। 

পদার্থলমুহের পারমীণবিক-বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের 

যন্্ “পোলারো গ্রাফ” উদ্ভাবনের জন্য অধ্যাপক 

জারোক্সাভ হেরোভস্কি রপায়নবিগ্ায় নোবেল 

পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। 

আযার্টিপ্রোটন আবিষ্কারের জন্য ' ক্যালি- 

ফোণিয়া বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাঁঃ এ'মলিও সেগ্রে ও 

ডাঃ ওয়েনচেম্বারলেন পদার্থবিগ্যাঁয় পোবেল পুরস্কার 

লাভ করিয়াছেন। ডাঃ সেগ্রে ইতালীয় বংশোডূত। 
পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হন। 

চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্র 

সোহিয়েট আন্তগ্রহ ষ্টেশন লুনিক-৩ পৃথিবী 

হইতে চন্দ্রের যে দিকট] দেখ! যায় না, সেই দিকের 

চিত্র গ্রহণ করিয়াছে বলিয়! টান" ১৮ই অক্টোবর 

ঘোষণ। করিয়াছে । ৃ | 

৪ঠা অক্টোবর, তারিখে চন্দ্র ও পৃথিবীর চাঁর- 

পাশে আবর্তনের জন্য লুনিক-৩ কক্ষপথের উদ্দশ্তে 

ছাঁড়া হয়। ৬ই অক্টোবর তারিখে উহা চন্দ্র 

পরিভ্রমণ করিতে স্থরু করে। পরে পৃথিবীর দিকে 

মোড় ফিরিবার পূর্বে মহাশৃন্তের দিকে আগাইয়া 
যায়। 

লুনিক-৩-এর যন্ত্রপাতি এখনও তথ্য সংগ্রহ ও 

সরবরাহ করিতেছে । ১৮ই অক্টোবর রাজি ১০টা 
২০ মিনিটে উহার পৃথিবীকে প্রথমবার প্রদক্ষিণ 
সমাপ্ধ করিবার এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল 

হইতে প্রান ২৯৩৬৮৭ মাইল নিকটে আগমনের 



৬২৮ 

কথ।। উহার গতি হান পাইয়। সেকেণ্ডে ২৪ 

মাইলে দাড়াইবার সম্ভাবনা। আবর্তনের পর 
আত্তগ্রহ েঁশনটি যখন আবার দুরে সরিয়া যাইতে 
থাকিবে তখন দুই দিন সোভিয়েট ইউনিয়ন 

হইতে উহা দেখা যাইবে না। 

চন্দ্রের আকার ডিম্বীকৃতি 

ডাঃ সেভোন্ড ফেডনিষ্কি ১২ই অক্টোবর 

বলিয়াছেন যে, চন্দ্র সম্ভবতঃ ডিহ্বাকুতি--বিযুব-রেখা 

বরাবর পৃথিবীর দিকেই উহ। দীর্ঘতর। প্রাভদায় 

লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, লুনিক- 

৩-এর সাহাষ্যে এই সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা 

সম্ভব হইবে। 
লুনিক-৩ হইতে বেতার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে 

নসোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তথ্য আহরণ করিতেছেন। 

এত দুরেও যন্ত্রপাতি সক্রিয় রহিয়াছে । ইহা 
হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী হইতে 
চত্দ্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি প্রেরণ করা সম্ভব হইবে। 
মস্কোর বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক ঘোষণায় 

ইহাঁও বল! হয় যে, চন্দ্রে প্রাণের চিহ্ন আছে কিনা, 

সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাইতেছেন। 

একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, চন্দ্রে যেহেতু 
আগ্নেছ্ছগিরি আছে, সেহেতু মনে হয় যে, অভ্যন্তরে 
তাপমাত্রা অব্যাহত থাকে । আগ্নেঞ্সগিরির ফাটল 

হইতে নিশ্চয়ই কার্বন ডাইঅকঝ্মাইভ নির্গত হয়। 

এই কার্বন ডাইঅক্সাইভ হইতেই অক্সিজেন বাহির 
করিয়া আনা সম্ভব হইতে পারে। তাহ ছাঁড়া 

ফাঁটলগুলিতে আর্রতাও থাকা সম্ভব। এই সকল 

কথ। বিবেচনা করিলে মনে হয়, চন্দ্রে সরলতম 

সজীব পদার্থ থাকা সম্ভব। 

সৌভিয়েট জৌতিবিজ্ঞানী ফেলেনকত বলেন, 

প্রত্যেক দশ লক্ষ তারার মধ্যে একটি তারার 

নিশ্চয়ই এমন গ্রহমগ্ডল রহিয়াছে ধাহাঁতে সজীব 
পদার্থ আছে। ইহার অর্থ এই ষে--ছায়াপথের 
মধ্যে অস্ততঃ দেড় লক্ষ গ্রহমণ্ডল আছে। এরপ 

শুভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

কোন কোন গ্রহে হয়তে| মানুষ অপেক্ষা নিকষ 
শ্রেণীর জীব ঝাস করে। তবে কোথাও সম্ভবত? 

মানুষ অপেক্ষা বুধ্চিমান এবং উন্নত প্রাণী রহিয়াছে। 
সোভিজেট বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাহষ ও 

অন্তান্ত গ্রহের অধিবাসীদের মধ্যে নিশ্চয়ই একদিন 

সাক্ষাৎ হইবে । 

পৃথিবীর বিকিরণ-বলয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 

পৃথিবীকে বেষ্টন করিয় মহাকাশে যে বিকিরণ- 

বলয় রহিয়াছে, সে সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহে 

জন্য মীকিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩ই অক্টোবর একটি এক্স 
প্রোরার শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন 

করিয়াছে । মাকিন জাতীয় মহাকাশ সংস্থ। 

হইতে ঘোষণ। করা হয় যে, ৯১ পাঁউও্ড ওজনের 

কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার ৭এ যে সকল যন্ত্র 

পাতি রহিয়াছে, সেগুলির দ্বারা বিকিরণ-ব্লয় 

সম্পর্কে অন্ততঃ ৭টি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষাকাধ 

চালান! সম্ভব হইবে। 

উধ্ববআবহমগলের বাযুপ্রবাহ 

উধব” আবহমগুলের বাযু-প্রবাহ এবং বাতাসের 

গতি নির্ধারণের উদ্দেশ্তে মাকিন মহাকাঁশ-বিজ্ঞানীরা 

মহাঁশৃন্যে কয়েকটি রকেট প্রেরণ করিবার ববস্থা 

করিয়াছেন। মাসাধিক পূর্বে এই পর্যায়ের প্রথম 

রকেটটি নিক্ষেপ কর! হইয়াছে । 
এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা স্তাশন্তাল আযাবো- 

নটিক্স আয স্পেন এজেন্সী বা জাতীম্ব বিমান 

বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই সম্পর্কে জানাইয়াছে 
যে, এই বূকেটটি মহাশূন্যে উৎক্ষেপণের পর যুক্ত- 
রাষ্ট্রের পূর্ব সমুদ্রোপকৃলবর্তী আকাশের কয়েক শত 
মাইল স্থান কমলা ও হরিদ্রা রঙের বাণ্পে আচ্ছন্ন 

হইয়া যায়। সোভিয়াম-যুক্ত যৌগিক পদার্থের এই 
ধূমজীল প্রায় আধঘণ্ট! কাল স্থায়ী হয়। 

ভাজিনিয়ার পূর্ব উপকৃলস্থিত জাতীয় বিমান 
বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার কেন্দ্র হইতে কিছু 



অক্টোবর, ১৯৫৯ ] 

দিন পূর্বে এই ছুই পর্যায়ী “নাইক-এস্প সাউদ্তিং 

রকেটটি মহাশুন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। সংস্থার পাঁচটি 

কেন্দ্র হইতে ইহার আলোকচিত্র গৃহীত হয়। 

ংস্থা এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছে যে, ইহীর সাহায্যে 

সংগৃহীত তথ্যসমূহ উধর্ব আবহমণ্ডলে বাযুব গতি 
ও বাতাসের ঘনত্ব নিধণরণের ধ্যাপারে বিজ্ঞানীদের 

খুবই কাজে লাগিবে। 

রকেট-নি:স্ত বাষ্প রেখা উধ্বণকাঁশের ১৫০ 

মাইল পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। পূর্বে পৃথিবী হইতে মাত্র 
৫*মাইল উধ্বের বাযু-সংক্রাস্ত তথ্যার্দি বেলুন এবং 
অন্ঠান্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে । 

পাকস্থলীর ক্ষত-প্রতিষেধক নূতন ভেষজ 

ডাঃ যোগীন্দ্র ভায়ানা নামে জনৈক ভারতীয় 

চিকিৎসক ওয়াশিংটনের জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অপর দুইজন মাকিন *হযোগীর সাহায্যে সামুদ্রিক 
আগাছা! হইতে পাকস্থলীর ক্ষত-প্রতিষেধক একটি 

ভেষজ আবিষ্কার করিয়াছেন। ্বা্বিহীন এই 
ভেষজটি পানীয় জলের সহিত সেবন করিতে হয় | 

এই চিকিৎসকগণ সম্প্রতি আমেরিকান 

কেমিকণাল সোৌপাইটির অস্ততু্ত মেডিক্যাল 

কেমিস্ট্রী সেকান বা চিকিৎসা বিষয়ক বপায়ন-বিজ্ঞান 

বিভাগকে এই গবেষণালদ্ধ ফলাফলের কথা 

জাঁনাইয়াছেন। আমেরিকান কেমিক্যাল 

সোনাইটির বর্তমানে ১৩৬তম বাধিক অধিবেশন 

হইতেছে। 
তাহাদের রিপোর্ট অন্থসারে ক্যারাজেন নামে 

একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার রস পাকস্থলী ও 

আন্ত্রিক-ক্ষত চিকিৎসায় কার্ধকরী হইয়া থাকে। 

কারণ পাকছলীর পেপসিন নামে যে জারক 

বস্তর দরুণ খাছ্যবস্ত জীর্ণ ও হজম হইয়! থাকে, 
পাকস্থলীতে ক্যারাজেন থাকিলে তাহার ক্ষরণ 

হয় না। 

তাহাদের মতে, ইহা কোন বিষাক্ত দ্রব্য নহে, 
ইহার মধ্যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছুই নাই। 

বিবিধ ৬২৯ 

শরীরের মধ্যে ইহা মিশিয়া যায় না। তবে মুখে 
দিলে কচকচ, করে বলিয়াই ইহা! গ্রহণ করিতে 
বিরক্তি বোধ হয়। 

আমেরিকার একটি প্রধান ভেষজ প্রতিষ্ঠানের 
উদ্যোগে ব্যাঁপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইহার 
গুণ।গুণ নিধণরণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে । 

নয়া দিলীর অধিবাপী ইন্দোর মেডিক্যাল 

কলেজের সাতক ডাঃ ভায়ানা৷ একটি শিক্ষা পরি- 

কল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্টে আসিয়াছেন। তিনি 
মূলতানে জন্মগ্রহণ করেন । 

তরল দিরিপ্ 

প্রত্যেক প্লোকেরই টিকা বা ইন্জেকশনের 
অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। দিরিগ্ের স্থচ যখন 

পেশীর মধ্যে বা চামড়ার নীচে ফুটাইয়া দেওয়া 

হয় তখন যত কমই হউক, একটু-আধটু ব্যথা 
টের পাওয়া যাঁয়। কিন্তু তরল-সিরিঞ্ ব্যবহার 

করিলে এতটুকু ব্যথাও লাগিবে না। এই অভিনব 
সিরিপ্ের কোন স্থচ নাই। সোভিয়েট যুক্ত- 

রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক প্রদর্শনীটির 

জনস্বাস্থ্য মণ্ডপে তরল-সিরিঞু দ্রষ্টব্য বস্ত হিসাবে 

প্রদশিত হইয়াছে । জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 

টিকা দেওয়া! বা ইন্জেকশন দেওয়ার কাজে এই 
নৃতন সিরিপ অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই স্থচ-হীন 
ইনজেক্টরের কল্যাণে বহুংখ্যক লোককে অল্প 

সময়ের মধ্যেই টিকা দেওয়া ষায়। 

এই সিরিঞ্ের সম্মুখভাগে স্ুচের বদলে একটি 
রবারের টিপ-বোতামের মত ব্যবস্থা আছে। 

দেহের যেখানে ইন্জেকশন দিতে হইবে, সেখানে 

এই সিরিঞ্জের মুখটি বসাইয়া চাপ দিলেই 

প্রয়োজনীয় পরিমাণে উধধ দেহের ভিতরে চলিয়া 

যাইবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়, সেনাঁ- 

বাহিনী ও দপ্তর, কারখানায় কর্মচারী ও শ্রমিকদের 

ব্যাপক হারে ইন্জেকশন দিবার জন্য এই তরল- 

সিরিঞ্ গত দুই বৎসর যাবৎ সর্বত্র ব্যবহৃত 
হইতেছে । রঃ 



৬৩৩ 

যুক্তরাষ্ট্রের এক্স-১৫ বিমান 

বিজ্ঞানীরা আশ! করিতেছেন, আমেরিকায় 

রকেট-চালিত এক-১৫ নামে যে পরীক্ষামূলক 
বিমান নিগ্রিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
আবহমগ্ুলের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছিতে 
পাবিবে। গত ১৭ই সেপ্টেপ্বর ইঞ্জনের 

সাহায্যে পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ এই বিমানখানি 
পৃথিবী হইতে ৫০০০০ ফুট উধের্ধে উখিত 

হইয়াছিল। ইহার ইঞ্জিনের ধাক্কা বা থথাষ্ট। 
হইল ৮০০০ পাঁউণ্ড। ইহার অগ্রভাগ স্থচের মত। 
১৫ টন ওজনের এই বিমাঁনখানিকে অন্য একটি 

বিমান পৃথিবীর ৩৮০০০ ফুট উধে্র্ লইয়া যায়। 
তাহার পর এই বিমানের সহিত এক্-১৫-এর 

ছাঁড়াছাড়ি হয় ও ইহ1 পৃথিবীর ৫১০০০ ফুট উধ্বে 
উখিত হয়। 

পৃথিবীর ১০ মাইল উধ্বের তথ্যানন্ধানের 
উদ্দেশ্তে ইতিপূর্বে এই ধরণের আরও একটি বিমান 
মহাশুন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। 

বিমান-বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং জাতীয় 

বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সম্মিলিত 

উদ্যোগে এক-১৫ পরিকল্পন! গ্রহণ করা হইয়াছে। 

ইহাকে ক্যালিফোণিয়ার মোহাভি মরুভূমির 

এডওয়ার্ডন বিমান ঘাটি হইতে ১০ মিনিটের জন্য 

শুশ্যলোকে প্রেরণ করা হয়। 

বিমান-বাহিনী হইতে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে 

ষে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যস্ত শব্দের 

গতির তুলনীয় অধিকতর গতিতে বিমান-যাত্রা 

সম্পর্কে এবং বাতাসের সহিত ঘর্ষণের ফলে বিমানের 

দেহে যে তাপ হষ্টি হইয়া থাকে, সে সঙ্ষন্ধে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখয। 

তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্েই এক্স-১৫-এর পরিকল্পন। 

গ্রহণ করা হইয়াছে। 

মহাকাশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার স্থাপন 

চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকল্পে সোভিয়েট 

ইউনিয়ন ৪ঠ| অক্টোবর মহ।কাশে একটি “ন্বয়ক্রিয় 

আস্তগ্রহ যন্্াগ।র” স্থাপন করিয়াছে। 

সোভিয়েট সরকায়ী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠীন 

টান এই সংবাদ ঘোষণ] করিয়া বলিয়াছেন যে, এই 

আস্তগ্রহ যন্ত্র-ঘণাটিটি একটি মহাজাগতিক রকেটে 

স্থাপিত হয়। ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন 

হইতে উক্ত মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । 
টাসের সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, 

আস্তগ্রহ যন্ত্রঘণাটিটি প্রায় ৬২৫০ মাইল দূর হইতে 
চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তৎপরে উহ! 
পৃথিবীর এলাকাঁয় চলিয়া! আসিয়া পৃথিবীরই একটি 
উপগ্রহরূপে অবস্থান করিবে।  প্রদক্ষিণকারী 

আস্তগ্রহ স্টেশনের কক্ষ এরূপভাবে নির্ধারিত 

হইয়াছে যে, উহা! ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রত্যক্ষ করা যাইবে । ৪ঠ অক্টোবর 
ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অপরাহ্ন ৩-৩০ মিঃ-এ ভারত 
মহাসাগর হইতে ৬৭১৫০০ ৩ মাইল উধ্বেণ আন্তগ্রহ 

স্টেশনটি দেখা যাইবে বলিয়া! সংবাদে উল্লিখিত হয়। 

আস্তগ্রহ স্টেশনটির ওজন প্রায় ৬১৩ পাউগু। 
মহাজীগতিক গবেষণার জন্ত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক 

যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় তাঁপ-নিয়ামক যন্ত্র ইহাতে 
স্থাপিত হইয়াছে। এতথ্যতীত রাসায়নিক সরঞ্জাম 
এবং সৌর ব্যাটারী-চালিত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে 
ছুই হইতে চার ঘণ্টা অন্তর সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । পৃথিবীর একটি সংযোগ-সাধন কেন্দ্র 
হইতে এই সকল সরধাম নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

.. সম্পাদক- গ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ইদেবেন্্নাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তঞ্জেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কতৃক মুদ্রিত 



গাম $ 
শশা পশলা 

নভেম্বর, ১৯৫৯ 
৮ পি পশশািশীিশিসি পিট শা ািটিটা শশা ৮ পাশা টা 

বিজ্ঞান 
২ শশা শশী পশাপাাাশিশীিীপিশীশশীশিশি ৩ ৩০টি শপ ৭ শি িশীশিশিশীি শীত অপি পাশ বাপ্পা, ০১ 5 স্ষল। পি 

একাদশ মংখ্যা 

চি 

্ শী শীত তিল পাশপাশি শসা পিস্পিপপ্পপ পা পাপা আন 

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে নাক? 
প্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় 

মুকুলের মর্মে যে অধীর আগ্রহ রুদ্ধ থাকে, 

রবীন্দ্রনাথ তাকে আপন মর্মে অনু ভব করেছিলেন। 

রাত্রির শিশির শিহরণ ও দিনের সৃর্ষপন্তাপের মধ্য 

দিয়ে ফলন সুরু ন। হওয়া পর্ধস্ত ফুলকে প্রহর গুণতে 

হয়। ববীন্দ্রনাথ যেমন তার নিজের জীবনে 
প্রত্যাশ। করেছিলেন এমন এক স্পর্শের, যাতে 

তার সব কিছু কামন1! এক নিমেষেই সাধনার কাল- 

ক্ষেপে অতিক্রম করে সফল হয়ে ওঠে, ঠিক 
তেমনই কয়েকজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী চেয়েছিলেন 

ফলনের মূল রহস্তটি কৰায়ত্ত করতে, যাতে ফলন- 

কালকে নিয়ন্ত্রিত ও সংক্ষিপ্ত করা ষায়। এই 
প্রচেষ্টায় তারা সাফগ্ল্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের 
এই সাফল্য কবি-কল্পনার মতই অভাঁবনীয়। 

ফলন নিয়ন্ত্রণের এই গবেষণাগুলি সব এই 

শতাব্বীতেই করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 

ফলনের মূল কারণটি একেবারে অজ্ঞাত ছিল। 
বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব--তত্বীয় ও প্রয়োগ মূলক, 
এই উভয়নবিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাতারাতি 
আমূল পরিবর্তন ; বিশেষ করে উত্ভিদ-বিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে এট! লক্ষ্য করাষায়। পূর্বেকার শতাব্দী- 

ব্যাপী বহুপোধিত ধারণার অধিকাংশই এই 
শতাব্দীর অতুযুন্নত বিশ্লেষণ পদ্ধতির কাছে অমূলক 
প্রমাণিত হচ্ছে । ফলে, এই শতাব্দী যতই এগিয়ে 

চলেছে ততই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গ্রন্থকারকে তার 

পূর্ববস্তাঁ সংস্করণের অনেক পৃষ্ঠা মুছে ফেলে নতুন 
বরে বিবরণী লিখতে হচ্ছে অথবা কোন 

সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় যোঞ্জনা করতে হচ্ছে। যেমন-- 

বেনসন ও ক্যালভিন কর্তৃক (১৯৫০ সাল) তেজক্ষিয় 

অঙ্গারাম্ম গ্যাসের সাহায্যে সালোক-নংশ্লেষণ 

প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ধাপগুলি নিণাঁত হবার ফলে 

এই সম্পর্কিত যাবতীয় মতামত সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলি 

অকস্মাৎ একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে) 

এবং কগল্ ও হাগেন-ন্মিট কতৃকি (১৯৩৪ সাল) 

উদ্ভিদ-হর্মোন 'অকিন' আবিষ্কৃত হবার ফলে উদ্ভি- 

বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় 

সংযোজিত হয়েছে। ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, 

উদ্ভিদের অন্যান্ত বহুবিধ বিকাশ ও বৃদ্ধির মতই 

ফলন-প্রক্রিসাটিও হর্মোন-নিয়ন্ত্রিত | 

ফলন-প্রক্রিয়! সম্বন্ধে এ-কথাটা বহুদিন থেকেই 

জানা ছিল যে, পুষ্পরেণুর গর্ভমুণ্ডে সংলগ্ন হওয়া 
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দরকার। এই রেণু সংযোগের পর সাধারণতঃ গর্ভ- 

সঞ্চার হয়ে থাকে এবং গর্ভসঞ্শারের পর গর্ভ- 

কোষটি ফলের আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

নিষিক্ত-গর্ভ ফলের লক্ষণ হলো তাতে বীজ 

থাকবেই; কেন না উৎপাদনক্ষম বীজের সৃষ্টিই 
গর্ভসঞ্চারের লক্ষ্য । আমরা সচরাচর যে নব ফল 

দেখি তাদের অধিকাংশই নিষিক্ত-গর্ভ ফল। কিন্তু 

কয়েকটি গাছের ক্ষেত্রে গর্ভপঞ্চার ফলনের জন্যে 

অপরিহার্য নয়? শুধুমাত্র রেণুসংখোগ হলেই হলো। 
এ-ক্ষেত্রে ফলটি বাঁজশুন্ হয়ে থাকে? কারণ নিষিক্ত 
না হওয়ায় বীজ জন্মাতে পারে না। বীজহীন 

আঙুর ও কলা এরকম ফলের. দৃষ্টান্ত । আর 
অল্পঘংখ্যক কয়েকটি উদ্ভিদ আছে, যাঁদের ফলনের 

জন্যে পরাগ সংযোগেরও দরকার হয় না। ন্যাভেল 

কমলালেবু হলো এই জাতীয় একটি ফল। নিষিক্ত 

না হওয়ায় এই শ্রেণীর ফলও বীজশৃন্ত । লাইব্যাক 
ও থাইম্যান দেখলেন, রেণুতে অক্সিন বা বৃদ্ধি- 

কারক হর্মোন থাকে । তাদের এই আবিষ্কারের 

ফলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদ্দি শুধুমাত্র 
রেণুর গর্ভকেশরে উপস্থিতির ফলেই ফলন-ক্রিয়! 
সুরু হতে পারে এবং যদ রেণুতে অঝ্সিন বা 

বুদ্ধিকারক হর্মোন থাকে, তাহলে রেণুর ব্দলে 

কোন কৃত্রিম হর্মোন গঞ্কেশরে সরাসরি সঞ্চারিত 

কর! হলেই বা কেন ফলন সম্ভব হবে না? 

স্থুরু হলো পবীক্ষাঁ। ইয়ীন্ডা (১৯৩৪ সালে) 

শসার রেণুকে জলে ভিজিয়ে হ্র্মোন-নির্যাস তৈরী 

করেন এবং সেই রেণুভিজীনো জল শগা-ফুলের 

কচি গর্ভকোষের মধ্যে সরাঁদরি ইনজেকশন করে 
ঢুকিয়ে দ্িলেন। এভাবে তিনি স্বাভাবিক আকারের 

কয়েকট। শসা ফলাতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, 

এই শসাগুলি বীজশূন্য হয়েছিল। কৃত্রিম উপায়ে 
ফলনের পরীক্ষায় এই হলো প্রথম সাফল্য । তারপর 
পরীক্ষা করেন গুস্তীাফজন (১৯৩৬ সালে )। 

তিনি টোম্যাটো-ফুলের নাঁফোটা কু'ড়ির পুং- 
কেশরগুলি ছে'টে দিলেন, যাতে রেণুসংযোগ না 

তান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

ঘটতে পারে এবং গর্ভদগুটাকে কেটে কিছুটা, 

ছোট করে তার মাথায় কৃত্রিম হর্মোন লাগিয়ে 

দিলেন। গর্ভদগুটাকে ছোট করবার উদ্দেশ্য হলো। 

এই যে, তার মাথায় লাগানো হর্মোন সহজেই 
গর্তকোষে পৌছাতে পারবে । গুস্তাফসন এভাবে 
বীঞ্শূন্য টোম্যাটো ফলালেন। তিনি যে কৃত্রিম 
ইর্মোনগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির মধ্যে 

ইণ্ডোলআযাসেটিক আসিড, ইপ্ডোলবিউটিবিক 
আযসিড ও ফেনিলম্যাসেটিক আযামিভ অন্যতম। 

কৃত্রিম ফলনের গবেষণায় গুস্তাফ সনের অবদানই 
সবচেয়ে বেশী। তিনি টোম্যাটো ছাড়া আরও 
অনেক কৃত্রিম ফলন ঘটিয়েছেন । 

গুস্তাফসন যখন কৃত্রিম ফলনের পরীক্ষায় 

ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আর একজন 
বিজ্ঞানী ভল্ফাস (১৯৩৬ সালে) আবিষ্কার 

করেন যে, গর্ভকোষের ফলাঁকাঁরে বুদ্ধির জন্যে 

যে হর্মোন প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই ভিম্বকোষে 

বর্তমান। তিনি গর্ভকোষ থেকে ডিম্বকোষগুলি 

সরিয়ে ফেলে দেখতে পেলেন যে, রেণুনংধোগ 

হলেও গর্ভকোষটি আর ফলাঁকারে বাড়ছে না। 

অথচ মেই একই গর্ভকোষের ডিম্বকোষগুলির 
জায়গায় তাদের ব্দলে ই্ডোলআ্যাসেটিক অ]াসিভ 

লাগিয়ে তিনি দেখলেন যে, গর্ভকোষটি স্বাভাবিক 

ফলনের মতই ফলাকারে বেড়ে উঠছে। তাই 

ডল্ফাস তার পূর্বোক্ত পিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। 

ডল্ফাস-এর দিদ্ধান্তটির সত্যত। পুনঃগ্রমীণিত 

করেন গুস্তাফসন (১৯৩৮ সালে)। গুস্তাফসন 

গ্রীক্মকালীন কুক স্বোয়াশ-এর উপর এক স্ুন্বর 

পরীক্ষা করেন। তিনি কম্েকটি না-ফোটা 

পুষ্পকোরক নিয়ে তাঁদের গর্ভকোষটির কিছু কিছু 

ংশ তলার দিক থেকে কেটে বাদ দেন। 

কোনও গর্ভকোষে হয়তো ডিম্বকোষের সংখ্যা 

থাকলে। কুড়ি, কোনটায় বা পনেরো, কোনটায় 

ধশ, কোনটায় পাচ, কোনটায় আবার একটাও 

না। ফলে দেখা গেল, যে গর্তকোষে যত 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

বেশীলংখ্যক ডিম্বকোষ আছে, ফলাকারে তার 

বৃদ্ধি সেই পরিমাণে বেশী হচ্ছে। অর্থাৎ যাতে 
কুড়িটা ডিম্বকোষ আছে, সেটা বাড়ছে পনেরোট। 

ডিম্বকোষ যাতে আছে, তাঁর চেয়ে কিছুট৷ বেশী। 

যাতে একটাও ভিম্বকোষ নেই, তার বৃদ্ধি প্রায় 

হচ্ছে না বললেই চলে । গুস্তাফ সনের এই পরীক্ষাঁটি 

ডল্ফাস আবিষ্কৃত সত্যকে লন্দেহের উর্ধ্বে 
গ্রতিষ্ঠিত করেছ। 

অতঃপর গুস্তাফসন ফলনের তত্বটি সম্পূর্ণাকারে 
উপস্থাপিত করেন (১৯৩৯ সালে)। তিনি 

বললেন, রেণু-নিংসথত হর্মোন ফলন-ক্রিয়ার উদ্বোধন 

ঘটায় এবং এই উদ্বোধনের পর গর্ভকোষের 

অবশিষ্ট বৃদ্ধি ভিম্বকোষ-নিংস্থত হর্মোনের ক্রিয়ার 

ফলেই ঘটে থাকে । পরীক্ষার ফলে দেখ! গেল যে, 

যে সব ফলে গর্ভনঞ্চার হয় না বা রেণুলংযোগণও 

নিশ্রয়োজন তাদের গর্ভকোষ গর্ভনঞ্চারপ্রবণ ফলের 

গর্ভকোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশী হর্ষোন 

উৎপন্ন করে। এব ফলে রেণুনিঃশ্যত হর্মোনের 

অভাব্ট। মিটে খাঁয়। এই তথ্যটি যাবতীয় ফলন- 

রহস্তাকে পরিষ্কার করে দিল। 

ইয়াস্থুডা-ডল্ফাস-গুস্তাফ সনের এই আবিষ্কার 
গুলি ফলচাষের ইতিহাসে নতুন যুগ আনয়ন 
করে। আরম্ভ হলো কৃত্বিম ফলনের অভিযান। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরভীগের রাজ্য গুলিতে 

কৃত্রিম ফলনের প্রথম ব্যাপক প্রয়োগ হয় । সেখানে 

ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী-এই তিন মাস 

সর্ষের মুখ প্রায় দেখাই যায় না বললেও হয়। 

শীতের আকাশ সব সমযেই কুয়াশায় ঢেকে থাকে । 

সর্যালোকের অভাবে এই তিন মাসে টোম্যাটো- 
ফুলের রেণু ভাল বাড়তে পাবে না ( অর্থাৎ পরিণত 

হতে বা পাকতে পারে না), ফলে টোম্যাটোর ফলন 

অত্যন্ত হ্রাম পায়। কিন্তু কৃত্রিম হর্মোন প্রায়- 

ফোঁট] টোম্যাটে! ফুলের কুঁড়ির উপর স্প্রেকরবার 
ফলে এখন আর একটি ফুলও বুথ! ষাঁয় না, 

সবগুলিতেই ফল ধরে। এই ফলগুলি বাজারে 

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না? ৬৩৩ 

খুবই সমাদর লাভ করে। কেন না এরা বীজজ- 
শৃন্ত 7 শুধু তাঁই নয়, স্বাভাবিক ফলনের টোম্যাটোর 
চেয়ে মিষ্টিও বেশী, তাছাড়া এগুলিতে ভিটা- 
মিন-এর পরিমাণও বেশী হয়। এ-প্রসঙ্গে বলা 
দরকার যে, হর্মোন খুবই কম মাত্রায় কার্যকরী; 
যেমন, সাধারণতঃ দশ লক্ষ ভাগ দ্রাবকের সঙ্গে 
মাত্র পাঁচ ভাগ হর্মোন মেশালেই চলে। মাত্র! 
বেশী হয়ে গেলে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। 
তবে কার্যকরী মাত্রাটি হর্ষোনবিশেষের ক্ষেত্রে কম- 

বেশী হয়ে থাকে । যেমন, দশ লক্ষ ভাগ দ্রাবকের 

সঙ্গে পঁচিশ থেকে তিরিশ ভাগ প্যারা-ক্লোরফেনকঝি- 

আাসেটিক আদিডে হর্মোনটি মেশানো হয়ে 

থাকে। যুক্তরাষ্টে বীজশুগ্ত টোম্যাটোর ফলনে যে 
সব কৃত্িম হর্মোন ব্যব্হত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে 

কয়েকটি প্রধান হর্ষোনের নাম হলো প্যারা- 

ক্লোরফেনক্সি আসেটিক আযাসিড, বিটা-ন্তাপ থক্সি- 

আযস্টিক আসি এবং ইত্ডোলবিউটিরিক আযমিড। 
এ-যাব যে সব ফলের কৃতিম হর্মোন-নিমন্ত্রিত বীজ- 

হীন ফলন সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে টোম্যাটে। 

ছাড়া অন্যান্ত কয়েকটি হলো-_স্কোয়াশ, ই্রবেরি, 
গ্রযাডিওলাস এবং মোট লাল লঙ্কবা। এদের 

সবগুলিই যুক্তবাষ্টে হর্মোন-নিয়ন্ত্রণে ফলছে। 

কিন্তু এগুলি শীতপ্রধান দেশের ফল। গ্রীষ্ম. 

প্রধান দেশের মধ্যে হাওয়াই হ্বীপপুঞ্জেই কৃত্রিম 
হর্মোনের সাহাষ্যে ফলনের সবচেয়ে বেশী প্রচলন । 

হাওয়াই ঘ্বীপপুঞ্ধ প্রশাস্ত মহাঁপাগরের কর্কট 

ক্রাস্তীয় অঞ্চলের অস্তর্বতাঁ এবং আমেরিকা 
যুক্তবাষ্ট্রের অধীন। এখানে আনারস চাষে হর্মোন- 
প্রক্রিঘ্া বিস্ময়কর উৎবর্ষ সাধন করেছে। রুত্রিম 
হর্মোন আল্ফা-ন্তাপ-থালিন-আযাসেটিক আযাপিড 

শ্পে করবার ফলে যখন খুশী তখনই আনারস 

গাছে ফুল ধরানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে জোর 
করে ফুল ফোটানোর সার্থকতা] এই যে, এতে 

ফলনের খতু খুশীমত বাড়ানো যাচ্ছে এবং 

ফুল ধরবার সমতা ও সুশৃঙ্খল নিয়মাহুবতিতার 



৬৩৪ 

ফলে ফলনেরও সমতা ও নিয়মান্ুবতিতা1 বজায় 
পাখা সম্ভব হচ্ছে। আঁনারল ফলনের আর 

একটা দিকও আছে। সেটা এই ষে, আল্ফা- 
ম্তাপথালিন আসেটিক আপিড ধ্পে করবার ফলে 
আনারসের ভাটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাতে ডাট। 
ভেঙ্গে ফলট৷ খমে পড়তে পারে। এই অস্থবিধা 
দুর কর] হয়ে থাকে বিটা-ন্যাপথক্সি আযসেটিক 
আযসিভ স্প্রে করে। ফলের বুদ্ধি কিছু এগিয়ে 
গেলে এই কৃত্রিম হর্মোনটা শ্প্রেকরা হয়। বিটা- 
স্যাপথক্সি আসেটিক আমিভ স্প্রে করবার ফলে 

ডাটা আর দুর্বল হতে পারে না। 

যদিও এখন পর্যস্ত আপেল, ন্তানপাতি, 

কমলালেবু, চেরি, পীচ ইত্যাদি প্রধান ফলগুনিকে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

কৃত্রিম হর্মোন-নিয়ন্তরণে ফলানো সম্ভব হয় নি, তবুও 
এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীর! যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ফ্লোরিডায় কৃত্রিম হর্মোন- 
নিয়ন্ত্রিত ফলনের গবেষণা পূরাদমে চলছে। 

খুশীমত যে কোন সময়ে আনারস গাছে 

ফুল ধরিয়ে আর শীতের ক্ুর্ধালোকবঞ্ধত দিনে 
টোম্যটোর স্থগিতপ্রায় ফলনকে গতিবেগ দান করে 

কৃত্রিম হর্মোন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর যে স্বপ্নকে পৃথিবীর 
মাটিতে সফল করেছে, তা একদিন ছিল কেবল 
কা্বকল্পনারই উপজীব্য । যেদিন রবীন্দ্রনাথ লিখে- 

ছিলেন-_ 

নিমেষে কি ফুটবে না ফুল 

চকিতে ফল ফলবে না? 

ঢা 
রং 

ক 
শু. 
সু 
এ 

ৃ 
£. 

সোভিয়েট রকেট-_লুনিকের সাহাষ্যে গৃহীত চন্দ্রের 
বিপরীত দ্রিকের আলোকচিত্র । 



ভারতের অতীত আগ্নেয়োচ্ছাঁস 
শ্রীঅনিলকুমীর ঘোষ 

ভূত্বক সাধারণতঃ যেসব শিলাম়্ আচ্ছাদিত 

তাঁদের মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; 
যেমন- (১) আগ্নের় শিলা, (২) পাললিক শিলা 

এবং (৩) রূপান্তরিত শিলা । এদের মধ্যে আবার 

আগ্নেক্স শিলাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্য 
দু-রকমের শিলার জন্ম দিচ্ছে । কারণ, প্রাথমিক 

আগ্নে় শিলাগুলি জমাট বাধবার পর রোদ, বৃষ্টি 

ইত্যাদির দ্বার! ক্রমশঃ ক্ষয়িত হতে থাকে। এই 
সব ক্ষয়ে-যাঁওয়া অংশগুলি নদীআ্োত অথবা! বৃষ্টির 

জলের সঙ্গে,চলে যায় অন্থত্র এবং সুবিধামত জমে 

উঠে পাললিক শিলার স্ষটি করে। স্তরে স্তরে 

জমতে থাকে বলে এদের স্তরীভূত শিলাও বলা হয়। 

আগের ছু-রকমের শিলা কখনও কখনও ভূগর্ভের 

চাঁপ, উত্তাপ প্রভৃতির প্রভাবে একেবারে নতুন 

ধরণের শিলায় পরিবতিত হতে পারে। এদেরই 

বল! হয় রূপাস্তরিত শিলা। 

আগ্নের শিল। ও আগ্মেয়ো চ্ছণস 

স্ৃতর|ং দেখা যাচ্ছে আগ্নেপ শিলাই এত 

রকমের শিলার মূলে রয়েছে। তবে এ আগ্রেয 

শিলাই বা কোথা থেকে..আসে? অগ্নযৎপাত বা 

আগ্নেয়োচ্ছাদের ফলেই এ সব শিলার সৃষ্টি 

হয়। ভূপৃষ্ঠের কোন দুর্বল জায়গা ভেদ করে 

সবেগে উঠে আমে ভিতরকার গলিত দ্রব্য 

এবং পরে জমাট বেঁধে হ্বতি করে ব্যাসাণ্ট অথবা 

গ্রযানিট শিলার। 

বুকেই লেখা রয়েছে অতীতের যত আগ্নেয়োচ্ছ্াসের 

কাহিনী । 

এই জাতীয় আগ্নেয় শিল্পার 

জীবের আবি9ভ্ভাবের আগে 

জীবের আবির্ভাব হয়েছিল পুরাঁজীরীয় যুগের 
[71৪) প্রারস্তে 1) | এরও বনু 

আগে আদিম আকিয়ান যুগে (15159991208) 

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মত ভারতের নানা স্থানেও 

বুবার আগ্নেয়োচ্ছাস হয়েছিল। বাঞ্জপুতনার 

বিশাল জায়গ] জুড়ে যে গ্র্যানিট বিস্তৃত তাঁকে এ 

যুগের কীতি বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে । এ-ছাঁড়া 

ছোটনাগপুর, নোয়ামুত্ডি এবং চাঁইবাদা ও আঁশে- 
পাশের গ্রযানিট ও ব্যাপাপ্টসমূহ এ-যুগের আগ্নেয়ো- 
চ্চাসের সাক্ষী । সিংভূম অঞ্চলের এই গ্র্যানিট 

বিস্তৃতিকে এক কথায় "সিংভূম গ্রযানিট” বলা হয়। 
এর বেশ কিছুকাল পরে দক্ষিণ ভারতের কুডাগ্সা 

অঞ্চলে ব্যাসান্টের ধাবা বয়েছিল। তাছাড়। 

মহীশুর অঞ্চলে এবং মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র, 
বিজাওয়ার প্রভৃতি স্থানের ব্যাসান্ট শিলাও এ-যুগের 

শেষভাগের বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। 

এ-ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য যে, জীবের আঁবি9াবের 

বহু পূর্বে; অর্থাৎ আদিম আকিম্লান যুগের সম- 

সাময়িক বা তারও পরের বু আগ্রেয় শিলার বিশদ 

বিশ্লেষণ আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে । আর বর্তমানে 
'সিংভূম গ্র্যানিটের কোন কোন অংশের উপর 

বিশেষ গবেষণার দ্বারা সেগুলিকে পরিবতিত শিলা 

বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই আজকাল ভারতের 
বিভিন্ন ভূতাত্বিক গবেষণাগারে এ-যুগের গ্র্যানিট 

নিয়ে বিশদ গব্ষেণ। চলছে--এদের সত্যিকারের 

(5218 902019 

উৎপত্তির ইতিহাস জানবার জন্যে । দক্ষিণ ভারতের 

কোন কোন গ্র্যানিট নিয়েও আজকাল অন্ুবপ 

মতভেদ দেখ! যাচ্ছে। 



৬৬৩৬ 

জীবের আবির্ভাবের পরে* 

পুরাঁজীবীয় যুগের প্রথম দিকে রাঁজপুতনাঁর 
ঘালানি ( যৌধপুরের নিকট ) অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে 

(991)819 1[71115) অম্াত্মক লাভা] বহু শত মাইল 

জায়গ! জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ-যুগের 
শেষভাগের বিরাট আগ্নেয়োচ্ছাল হয়েছিল কাশ্মীর 

অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে । এ অঞ্চলের অস্ত 

ও ক্ষারীপ্ প্রস্তরগুলি পরে জমাট বেঁধে স্থষ্টি 

করেছে পির-পাঞ্াল পর্বতরাঁজির। 

মধ্যজীবীয় যুগে ক্রমশ: মধ্য ও উত্তর ভারত 

যেন ঝিমিয়ে পড়ে-আঁর উচ্ছাসের ঢেউ এসে 

লাগে পূর্বভারতে। গঙ্গার পাশে সাহেবগঞ্জ ও 

তার চারপাশ জুড়ে যে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তার 

জন্ম হয়েছিল এ-যুগে। এঅঞ্চলের কতকগুলি 

দুর্বল জারগ! ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল ব্যাঁসাণ্ট - 

প্রায় ১০০ বর্গমাইল জায়গ। জুড়ে জমে উঠে স্থষ্টি 
করলো রাঁজমহল পাহাঁড়। এখানে মোট দশটি 

ধারার উপস্থিতি আগ্নেয়োচ্ছবাসের প্রচণ্ডততাঁর কথা 

মরণ করিয়ে দেয়। আবার রাণীগঞ্ত, ঝরিয়া 

প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লার স্তর ভেদ করে যে সব 

বিশেষ ধরণের আগ্নেয় শিলার ([.91019010151:6 

৭5155) দেখতে পাওয়া যায়, তারা হদুর বাজমহল 

ব্যাপান্টের সঙ্গে জড়িত বলে অনেকে অন্গমান 

করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত 

আগ্নেয় শিলাসমূহ কয়লাস্তরগুলিকে অনেকাংশে 
পুড়িয়ে ঝামা করে দিয়েছে- নষ্ট হয়ে গেছে বহু 

ভাল জাতের কয়লা । এছাড়া আসামের সিলেট 

অঞ্চলের ব্যাসাণ্টের পাহাড় ও আঁপামের উত্তর-পূর্ব- 

কোণের আবর পর্বতশ্রেণীও এ-যুগের ব্যাসাণ্ট 

দিয়েই তৈরী । এ-যুগের শেষভাগে কাশ্মীরে আবার 
(দ্বিতীয় বার) ব্যাসাপ্টের বহিঃপ্রকাশ দেখা 

পপ শি পিপি 

* পুরাঁজীবীয়, মধ্যজীবীয় ও নবজীবীয় যুগের 
বয়সের হিসেব 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই, ১৯৫৮ 

সংখ্যায় দ্রষ্টব্য । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

গিয়েছিল। এই অগ্ন্যৎপাঁত আগের বারের" 
তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক রকমের হয়েছিল । 

নবজীবীয় যুগের প্রথমদিকে ভারতের উত্তরাংশে 

দেখ! দিয়েছিল এক বিরাট আলোড়ন এবং এই 
আলোড়নের ঢেউ কাঁপিয়ে তুলেছিল ভারতের উত্তর 

থেকে দক্ষিণ পর্যস্ত । ভারতের উত্তরাংশের টেখিস 

সাগরের বুকে এতকালের জমে-ওঠ! পলিসমূহ 

উধ্বর্চাপ আর পার্শচাপের ফলে ক্রমশঃ ঠেলে 

উঠছিল উপরের দিকে- কালক্রমে এরাই স্থষ্টি 

করলো হিমালয় পর্বতশ্রেণী। উত্তরাংশের ,এই 

ভাঙ্গাগড়ার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে দক্ষিণ ভারতের 

বোন্বাই অঞ্চল ও তার আশেপাঁশের কয়েকটি স্থানে 
বিট বিরাট ফাটলের স্ট্ি হয়েছিল। আর এসব 

ফাটল দিয়ে পর পর কয়েকবার ব্যাসান্টের আগ্েয়ো- 

চ্ছাস হয়েছিল- ছড়িয়ে পড়েছিল বোম্বাই, গুজরাট, 

কচ্ছ, কাথিয়াবাঁড় অঞ্চলের প্রায় ছু-লক্ষ বর্গমাইল 

জায়গায়। ১০১০০* ফুট উচু এই স্ত,পীক্কত 
লাঁভাকে ডেকান-ট্র্যাপ বলা হয়। উত্তর ভারতের 

একমাত্র হিমালয় অঞ্চল ছাঁড়া ভারতের আর 

কোথাও এত বড় অগ্নযৎপাত হয় নি। ভূতাত্বিক- 
দের অক্লান্ত গবেষণার ফলে দাক্ষিণাত্যের এ সব 

অঞ্চলে অগ্নাত্বক, ক্ষারীয় এবং আরও নানান ধরণের 

শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া আরও 

জানা গেছে যে, দাক্ষিণাত্যের এই আগ্মেয়োচ্ছাস 

বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পথে বেরিয়ে এসেছিল 

অনেকগুলি ধারায়। ডাঃ এল, এল, ফারমোরের 

মতে, ভূনাওয়ালে এইরূপ ২৯টি ধারার সন্ধান 

পাওয়া গেছে। এছাড়াও ওয়ধ ওয়ানে ৪৮টি ( ডাঃ 
ওয়েষ্ট ) এবং চিন্দোয়ারা জেলার ন্ংগ! অঞ্চলে 

৪টি ধারা বয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 

আর অঞ্জাত্ক শিলাগুলিকে উত্তর-দক্ষিণে বোথ্াই 
৯৯ সমেত উপকূলের সমীস্তরালভাঁবে ও পূর্ব- 
পশ্চিমে নর্মদা উপত্যকা পথে পাওয়া যাচ্ছে। 

এ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, এই ছুটি দিকে 

লম্বালম্িভাঁবে ছুট] বিরাট চু)তি ( ছ৪০1) দেখা 



নভেম্বর) ১৯৫৯ ] 

“দিয়েছিল আর বেরিয়ে এসেছিঙ্গ আগ্নেয়োচ্ছামের 
অসংখ্য ঢেউ। 

সবশেষে বঙ্োপসাগরের বুকে আন্দামান 

দীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্বে যে ছুটি ক্ষুত্র ক্ষুত্র দ্বীপ রয়েছে 
(1321157 [51970 ও 910০0170870 [9191 ), 

তারা এ-যুগের শেষভাগে পুনঃপুনঃ অগ্নশন্পাতের 

ফলে মাঁথা তুলে দীড়িয়েছে_-সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি 

করেছে দুটি ছোট ছোট দ্বীপের । এখন এগুলি 

একেবারে শান্ত; কিন্ত কিছুকাল আগেও এগুলি 

থেকে লাভা ও ধূম বেগিয়ে আসবার সংবাদ পাঁওমা 

গেছে। 91060 [511৫-এর কেন্দ্রীয় মুখের 

উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১,০১৫ ফুট । এথেকে 

শেষবারের মৃত ১০৮৯, ১৭৯৫ ও ১৮০৩ সালে 

লাভা, ধূম, ভন্ম প্রভৃতি বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। 

পরিশেষে বেবারের বুলদানা জেলার লোনার 
হুদ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার; কারণ এট। নিয়ে 
ভূতান্বিকদের মধ্যে আজও মতভেদ রয়ে গেছে। 
৩*০-৪০০ ফুট গভীর এই লবণাক্ত জলের হুদটি 
ডেকান-ট্র্যাপ শিলার মধ্যে একটি বিরাট গর্তের 

স্পা দী শা শি তা শশা পাশ শশা? 

ভারতের অতীত আগ্ধেয়োচ্ছণস ৬৩৩৭ 

আকারে রয়েছে । এর চারদিকে ছড়িয়ে আছে 

ছোট বড় বিভিন্ন আকারের অপংখ্য ব্যানাণ্টের 

টুক্রা। অনেকের মতে, এটা অগ্নযযৎপাতের একটা 
মুখ ছিল এবং অতীতে এ-পথে বহুবার উপচে 

পড়েছে ব্যানাপ্টের ঢেউ । তবে এটুকু নিশ্চয় 

করে বলা যায় যে, আজ এটা মৃত সম্পূর্ণ ই মৃত। 

একমাত্র 13911217 ও 19100180910 15191)0 

এবং ভারত মহাঁদাগরের দু-এক স্থানে অগ্নযাৎ- 

পাঁতের আভান পাঁওয়! ছাঁড়া স্থদুর অতীতে যার 

স্থচন। হয়েছিল তা আবার মানুষের জন্মের আগে, 

বছ আগেই যৌবনের মৃন্ততা হারিয়ে ঝিমিয়ে 

পড়েছে । অনেকের মতে-ভারতে ভবিষ্যতে 

আগ্নেয়োচ্ছাসের আর কোন সম্ভাবনা নেই। 

তবে প্রকৃতি যদি আবার যৌবনের মাদকতা ফিরবে 

পায়-যদি আগ্রেয়োচ্ছাসের ঢেউ আবার ছেয়ে 
ফেলে ভারতের কোন অংশ, তবে আশ্চর্য হবার 

কিছু নেই। কাঁরণ বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক না 
কেন, এ সবের উপর তার কোন হাত নেই-- 
কোনদিন থাকবেও না। 

1৯ শে আপা | ১৯ আস, ১এরার-৯। ৯ ৮ ৬৯৯এ ৯ 4. সী” শি ১ শি পু ৯ ৪০ পানি 
ঠা 

সোৌভিয়েট ইউনিয়নের কুলচিহন সমদ্িত বর্ম অঙ্কিত যে ছোট 
পতাঁকাটি রকেটের সহিত চন্ত্র-পৃষ্ঠে পৌছিয়ছে--তাহার ছবি। 



শিশু পক্ষাথাত 
গ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

পলিওমায়েলাইটিন বা শিশু-পক্ষাঘাত অনেকের 
নিকট অতি আধুনিক ব্যাধি বলে মনে হতে 
পারে। কারণ সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে 

১৮৮৭ সালের পর থেকে এই রোগের প্রকোপ 

ভয়াবহরূপে দেখ! দিয়েছে । মনে হয়, পৃথিবীতে 

মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই এই রোগের উদ্তব 

হয়েছে। কারণ পলিও রোগের জীবাণু বেঁচে 

থাকে মানুষের মাযুর মধ্যে । গবেষণাগারে বিশেষ 

কৌশলে বানর, ইছুর প্রভৃতির দেহে এই জীবাণু 
সংক্রামিত কর] হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে 

মাচুষই একমাত্র জীব যাদের দেহে এদের আক্রমণ 
ও বিস্তার চলছে স্থদূর প্রাচীন কাল থেকে । 

সেই সুদুর অতীতেও কয়েকদিন জরে তুগে 
রোগীর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটেছে । দেহের কোন অংশ 

ক্ষীণতর হয়েছে, পঙ্গু হয়ে গেছে চির জীবনের 

মত। আশেপাশের লোকজন হা-হুতাশ করেছে, 

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছেন চিকিৎসক । 

এই অঙ্গ-বিকৃতির কথা প্রাচীন লেখক ও 

চিন্্রকরেরা তাদের লেখা ও রেখায় মধ্যে রেখে 

গেছেন। আজ থেকে প্রায় ৩৫৪০ বছর পূর্বে 

মিশরের এক দক্ষ শিল্পী এক ধর্মীয় শোভাযাত্রার 
দৃশ্তা একেছিলেন। এক মন্দিরের দিকে চলেছে 
অগণিত পুণ্যাকাঙ্ধীর দল। মন্দিরের পুরোহিতের 

পূর্ণাবয্ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুরোহিতের বা- 

পা-খানি শীর্ণ ও চলৎ-শক্তিহীন। এই চিত্র আজও 

পুঝাকালের পলিও আক্রমণের এক সঠিক সাক্ষ্য 
বহন করেছে বলেই মনে হয়। 

তারপর অনেক শতাব্ধী গত হয়েছে । পলিও- 

জীবাণু মানুষের ন্বাযুংত আশ্রয় পেয়ে বেঁচে রয়েছে, 

সময় সময় মালুষের মৃতার কারণও হয়েছে; 

মুতের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই ছিল বেশী। পলিও 

রোগ তখনও ভয়ানক মহামারীর মত ছড়িয়ে 

পড়ে নি। এ রোগ কি করে হয়, সে সম্বন্ধে 

চিকিত্ঘকদের কোন সঠিক ধারণ। ছিল না। 
লোকে মনে করতো, দুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে হয়তো] 
এ রোগ হয়েছে; কেউ ভাবতো, দুষিত দুধ হয়তো 
এ রোগের কারণ। নানারকম ওষুধ দেওয়া হতো, 

অবশ্য সবই অন্ধকারে টিল ছৌঁড়বার মত। 
কেউ ঠাকুরদেবতার চরণামৃত পান করতো, কেউ 

ওঝা ডেকে রোগীকে ঝাড়ফ্ুক করাতো। 

মানব-সভ্যতায় শিল্পযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে 

সঙ্গে পলিও ব্যাধিরও বিস্তার ঘটতে লাগলো । 

ধীরে ধীরে পলি আক্রমণের রূপ বিকট আকার 
ধারণ করলো । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমগ্র 

সভ্যজগৎ পলিও রোগের ভয়ে সচকিত হয়ে 

উঠলো৷। এক কালে লোকের ধারণা ছিল, পণিও 

রোগের শিকার হচ্ছে শিশুরা এবং এই ব্যাধিজনিত 

পক্ষাঘাত কিছুকাল পরে সেরে যাঁয়। এ-ধার্ণ। 

ভূল বলে প্রতিপন্ন হলো। দেখা গেল, ছোট-বড় 

সবাই এ রোগের খিকাঁর হতে পারে। 

১৮৮৭ সালে পলিও ঝোগ সর্বপ্রথম মহামারীর 

আকারে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে। এক দেহ 

থেকে অপর দেহে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 

এব্যাধি সংক্রামিত হলো। কেবল শিশুই নগ্ন. 

কিশোর, যুবক ও বয়স্কেরাও হাজারে হাজারে এ 

ব্যাধির কবলে পতিত হতে লাগলো। 

সময়ের পরিবর্তনে পলিও-জীবাণুতে কোন 

তারতম্য ঘটে নি--নতুনত্ব এসেছে মানুষের জীবন- 
যাত্রায়। শিল্পধুগে মানুষের ধনসম্পদের প্রাচুর্য হয়, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে, জীবনযাত্রার 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

মান হয় উচ্চতর । ম্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছক্প- 

ভাবে বসবাসের দিকে মানুষের আবর্ষণ বুদ্ধি পায়। 

এতকাল অপরিচ্ছন্নতার সৃযোগে পলিও-জীবাণু 

সহজেই মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারতো । 

পলিও-জীবাণু মানুষের দেহে তার নিজের শক্র 

প্রতি-জীবাণু (£61500165) সৃষ্টি করে মানুষকে 

এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো । কিন্তু 

পরিচ্ছন্নতার ফলে ও নানারকমের সাবধানতাঁয় 

পলিও-জীবাণু শৈশব কাল থেকেই শিল্পোন্নত দেশের 
মানুষের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। 

জীবাণু প্রবেশ না করবার দরুণ এ রোগের প্রতি- 

জীবাণু তাঁর দেহে কুট্টি হয় না। প্রতি-জীবাণুর 

অভাবে তার শরীরের পলিও-প্রতিরোধক ক্ষমতা 

ব্যাহত হয়ে থাকে । সে জন্তে পলিও-জীবাণু যখন 

তার দেহে প্রবেশ করে তখন তাকে কোন শক্রর 

সম্মুখীন হতে হয় না। এ-জন্যেই সভ্যলমাঁজে 
অবস্থাপন্ন পরিবারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে 

বেশী। আধুনিক শহরে একটি মধ্)বিত্ত পরিবারের 

শিশুও জন্ম থেকে হাসপাতালে অতি যত্রের সঙ্গে 

প্রতিপালিত হয়। চারদিকে রোগ প্রতিষেধকের 

স্থবন্দোবস্ত, কোথাও রোগ-জীবাণুর সম্ভাবনা নেই। 

এ রকম স্থস্থ পরিবেশ থেকে শিশু যখন বাইরের 

উন্মুক্ত প্রান্নণে আসে তখন তার চারদিকে পলিও 

রোগের জীবাণু; অথচ এই ব্যাধি প্রতিরোধ 

করবার মত প্রতি-জীবাণু তার দেহে নেই। এই 
কারণে যতই দিন যাচ্ছে, পলিও ব্যাধির আক্রমণের 
তীত্রত1 ও বিস্তার ততই বুদ্ধি পাচ্ছে। 

পলিও আক্রমণের ভয়ে সভ্য মানুষ আবার 

সামন্ত যুগে ফিরে যেতে পারে না। কারণ পলিও 

রোগ বৃদ্ধি পেলেও অনেক ব্যাধি আজ পরাস্ত 
হয়েছে। সভ্যতার দাঁনে মানুষের পরমাষু বেড়েছে, 
শিক্ষার্দীক্ষ। বিস্তততর হয়েছে । সভ্য মানুষ পলিও 

রোগের ভয়ে পালিয়ে বাচতে চাঁয় নি-_-পলিও 

রোগের কারণ জেনে তাকে পরাভূত করতে 

চেয়েছে। 

শিশু-পক্ষাঘাত ৬৩৯ 

১৮৪০ সালের পূর্বে শিশু-পক্ষাঘাত এক পৃথক 
রোগ হিসেবে গণ্য হয় নি। ১৮৪০ সালের পর 

থেকে চলে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণা--কি 

কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং কিভাবে 

এর প্রতিকার সম্ভব। 

১৯০৮ সালে কার্ল ল্যাগষ্টাইনার মারাত্মক 

ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের টিন্ব বা তন্ত বানরের দেহে 

ঢুকিয়ে সর্বপ্রথম বানরের পক্ষাঘাত স্যষ্টি করেন। 
বানর হচ্ছে একমাত্র পশু যার দেহে নিশ্চিতরূপে 

পলিও ব্যাধি সঞ্চারিত করা সম্ভব। খরগোসের 

দেহে পলিও ব্যাধি উৎপাদন করানো যাঁয় বটে, 

কিন্তু অনেক সময় সে চেষ্টা সফল হয় না। কুকুর, 

বিড়াল ও গিনিপিগ প্রভৃতি এ ধোগে মোটেই 

আক্রান্ত হয় না। ছু-এক প্রকার ইছুরের 
দেহে কৃত্রিম উপায়ে এ রোগ হ্যট্টি কর! সম্ভব 

হয়েছে। 

১৯১০ সালে কার্ল ল্যাগষ্টাইনার প্রমাণ করেন 
যে, পলিও রোগের কারণ হচ্ছে ভাইবাস-জীবাণু। 
আকারে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর। 

সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাস দৃষ্টিগোচর হয় 
না। ইলেক্টুন মাইক্রস্কোপের সাহাযো ভাইরাসের 
ছবি তোলা যায়। ইলেক্টুন মাইক্রস্কোপে কোন 
ক্ষুদ্র জিনিষকে লক্ষ গুণ বধিত আকারে দেখা 

যায়। লক্ষ গুণ বধিত আকারে পলিও-ভাইরাম 
অতি ছোট ছোট গুটিকার মত দেখায়। ভাইরাদ- 

জীবাণুর দ্বারা সঞ্চারিত রোগের নাম হচ্ছে_ 
টাইফাস, শিশু-পক্ষাঘাত, হান, বসস্ত, জঙলবসন্ত 

প্রভৃতি । ভাইরাস জীবন্ত জীবকোষে বধিত হয়; 

ব্যাকটেরিয়ার মত মৃত পদার্থে ভাইরাম বাচতে পারে 

না। অজৈব পদার্থ, যেমন--সোডা, লবণ, চিনি 

প্রভৃতি বিশেষ অবস্থায় এক নির্দিষ্ট আকারে (কুষ্ঠ্যাল 

রূপে) থাকে, ভাইরাসকেও সময় সময় তেমনি নির্দিষ্ট 
আকারে সম্মিলিত হতে দেখা ধায় । এ-জন্ে মনে. 

করা হয় ষে, প্রাণের লক্ষণ থাকলেও ভাইরা 

অজৈব পদার্থ থেকে খুব উন্নত নয়। অজৈব পদার্থ 



৬৪৩ 

এবং জীবন্ত প্রাণীর মাঝখানে হচ্ছে ভাইরাসের 

স্থান। 

পলিও রোগের উদ্ভব হতে পারে অনেক প্রকার 
ভাইরামের আক্রমণে; তবে তিন প্রকারের ভাই- 
রাসের আক্রমণ্ই মারাত্মক হয়ে থাকে। ১৯৩১ 

সালে এই ভাইরাসগুলি আবিষ্কৃত হয়। এদের 

পার্থক্য ধরা পড়ে প্রটোপ্লাজমের গঠনে । ক্রনহাইল্ড 

নামক একটি বানরের শরীরে একপ্রকার ভয়ানক 

পলিও ভাইরাস প্রথম বিশ্েষিত হয়__সে জন্যে এ 

রকম পলিও-ভাইরাসের নাম হয়েছে ত্রনহাইন্ড। 

ম।কিন যুক্তরাষ্ট্রে লানসিও শংরে আর একপ্রকার 

ভাইরাস সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়--এ শহরের নামে 

এই ভাইবাসকে বলা হয় লানপিও। আর তৃতীয় 

প্রকার ভাইরাস ধরা পড়ে লিওন নামক এক 

ব্যক্তির দেহে। সে জন্তে এই ভাইরানকে বলা 

হয় লিওন। পলিও রোগের আক্রমণ থেকে 

নিরাপদ থাকতে হলে এই তিন প্রকার ভাইবাসের 

প্রতিষেধক নেওয়া আবশ্যক । 

পলিও-ভাইরাস পয়ঃপ্রণালী, মাছি এবং দৃধিত 

খাগ্্রব্য মারফত সংক্রামিত হয়ে থাকে। এ 

ব্যাধির সংক্রমণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হাচি ও 

কাশি থেকে ছড়িয়ে পড়ে । দেখা গেছে, স্বাভীবিক 
তাপমাত্রায়, অর্থ।২ ৮** ফারেনহাইটে পলিও- 

ভাইরাস দুধের ভিতর ৩০ দিন বেচে থাকতে 

পারে। জলও এ গোগের বাহক হতে পারে। 

মশা বা কীটের সাহায্যে এ ব্যাধি বিস্তৃত লাভ 

করে কিনা, তা এখনও জানা যায় নি। 

পজিও মহামারীর সময় কয়েকটি নিয়ম 

পালন করা অবশ্ঠ কর্তব্য। ট্রাম-বাসের অতিরিক্ত 

ভীড়, সিনেমা হল প্রভৃতি পরিহার করা উচত। 

অতিশয় পবিশ্রম করে সসায়ুকে দূর্বল করা ঠিক 
নয়; কারণ ছুর্বল আাযুর পথ বেয়ে জীবাণু অতি 

সহজ তেহের আরও অভ)স্তরে প্রধেশ করতে 

পাঁরে। আস্ন-গ্রপবাদের এ রোগে আক্রান্ত হবার 

বিশেষ আশঙ্কা থাকে। পঞ্জিও মহামারীর সময় 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

দীত ফেলা, টন্দিল অপারেশন করা, ভিপথেরিয়া 

বা হুপিং কাশির টিকা নেওয়া উচিত নয়। 

১৮৫০ সালের পর থেকে পলিও-ভাইরাসের 
গতিপ্রকৃতি জানবার জোর চেষ্টা চলছে। এই 

ভাইরাস অন্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানারকম বিরুদ্ধ 

মতাঁমত প্রাধান্ত লাভ করেছে। পরবতাঁ কালে 

বাস্তব পরীক্ষায় অনেক ধারণ! বুদ্বুদ্ের মত মিলিয়ে 

গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ রোগ বংশ- 

পরম্পরায় বিস্তৃত হয়। কিন্তু এ ধারণাও তল 

প্রমাণিত হয়েছে। ৃ 

পাচ বছরের কম বয়সের শিশুদের এই ভয়াবহ 
পলিও রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে 

সবচেয়ে বেশী। এ-জন্যে পলিও রোগকে শিশুরোগ 

মনে করা হয়। এ কথা সত্য, শিশুদের ক্ষেত্রেই 

এ রোগের ফলাফল অত্যধিক মারাত্বক হয়ে থাকে, 

বটে, তবে কিশোর, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এ 

রোগে আক্রীস্ত হতে দেখা যায়। পূর্বে ধারণা 

ছিল, ৪০ বছরের বেশী হয়ে গেলে পলিও রোগের 

আশঙ্কা অনেকটা স্রান পায়। কথাট| পুরাপুরি 
সত্য নয়। চল্লিশের অধিক হলেও পলিও রোগে 
আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে; বরং তখন আক্রান্ত 

হলে রোগীকে বাকী জীবন তার জের টানতে হয়। 

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দূষিত 
পদার্থের মাধ্যমে এ রোগের ভাইরাস আমাদের 
নাক ও মুখ দিয়ে গলায় প্রবেশ করে। গলা 

পেরিষ়্ে খাছবাহী নল দিয়ে এই ভাইরাস আমাদের 

দেহের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। রক্ত থেকে এই 

জীবাণু দ্নায়ুকে আশ্রয় করে। ম্নাযুর পথ ধরে 

জীবাণু চলে যায় মন্তিষধে। পলিও রোগ নায়বিক 

ব্যাধি। মেরুদণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এই 
াগ দেহের মাযুগডুলিকে প্রভাবিত করে। মগজের 

কয়েকটি নাযু মস্তক কেন্ত্র থেকে শরীরের বিভিন্ন 

অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গে সংবাদ বহন করে আনে প্রয়োজনীয় 

কাজ করবার জন্যে। এগুলিকে বলা হয় মোটর 

নার্ভ। এদের দ্বারাই আমাদের দেহের বিভিন্ন 
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অঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। পলিও-ভাইরাদ এই 

সব মোটর নার্ভ বিধ্বস্ত করে দেয়--দেহ তার চলন 

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । 

আমাদের দেহে প্রবেশ করবার পর পাঁচ থেকে 

বারো দিন ষাব এই জীবাণু বংশবিস্তার -করে। 
তারপর আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সামান্ত উত্তাপ 

লক্ষিত হয়। প্রথমে নাপসিকায় ও গলদেশে ঠাণ্ডা 
লাগে, শরীরট1 কেমন অসুস্থ বোধ হয়। সময় 

সময় পেটের গোলমাল হয়) কারণ পলিও-জীবাঁণু 
খাঞ্যনালীর ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। 

জীবাণু তখন রক্তন্নোতে প্রবেশ করে” দেহের 

প্রত্যেকটি অংশে যাতায়াত করে । এই সময় জ্বরের 

মাত্রা বেড়ে ওঠে এবং বমির উদ্রেক হয়। অনেক 

সময় এই জর ইনফ্রুয়েগ্তা অথবা ঠাগ্ডার দরুণ সাধারণ 
জর বলে ভূল করা হয়। কারণ রক্ত পরীক্ষা 

ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে পলিও রোগের লক্ষণ এ 

অবস্থায়ও ধরা পড়ে না। তাছাড়া জরের মাত্রা 

১০১০ ডিগ্রী ফরেনহাইটের বেশী বড় ওঠে না। 

এরপর পলিও রোগের সবচেয়ে সঙ্কটজনক পরি- 

স্থিতির উদ্ভব হয়। রোগী যন্ত্রণা ছটফট করতে 
থাকে, অসহা মাথাব্যথা হয়, গলা ও পিঠ শক্ত হয়ে 

পড়ে। তারপর পক্ষাঘাত দেখা দেয়। পক্ষাঘাত 

কতদূর কি ভাবে বিস্তৃত হবে তা এখনও আধুনিক- 
বিজ্ঞানের বলার বাইরে র্বে গেছে। আকন্সিক 

ভাবে পক্ষাথাত হবার দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

কোন কার্ধকরী চিকিৎসা সম্ভব হয় না? কারণ 

রোগ নির্ণয়ের পূর্বেই রোগের ভয়ঙ্কর ফল প্রকটিত 
হয়ে পড়ে। 

কিছুদিন দেহের বিভিন্ন অংশে ঘুরেফিরে 

পলিও-জীবাণু মেরুদণ্ডে এসে উপস্থিত হয়। 
মেরুদণ্ডের ভিতরকার কোষ এই জীবাণুর 

আক্রমণে বিনষ্ট হয়ে যাঁয়। কোষ বিনষ্ট হলে নিকট- 

বতা মাংসপেশীর কার্ধকাঁৰিতা লুপ্ত হয়। সাধারণতঃ 
পলিও বোগে পা ও উরুর মাংদপেশী চলবার শক্তি 

হারিয়ে ফেলে, কিন্তু দেহের অন্তান্ত অঙ্গের মাংস- 

শিশু-পক্ষাঘাত ৬৪১ 

পেশীতেও গোলযোগ ঘটতে পারে। শ্বামনালীর 

পেশী আক্রান্ত হলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা 

বিলুপ্ত হয়--তখন লৌহ-হৃৎপিণ্ডের সাহাষ্যে 
কৃত্রিম উপায়ে রোগী কিছুকালের জন্যে শ্বান 

গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে বটে, কিন্তু মৃত্যু 

অবশ্ঠন্তাবী হয়ে পড়ে। অনেক সময় পলিও- 

জীবাণু মন্তিষফ্কের সুশ্ম ও একাস্ত প্রয়োজনীয় 

কোবষগুলি নষ্ট করে তীব্রতম পক্ষাঘাতের স্যষ্টি 

করে। এপ অবস্থায় কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যু 
হয়ে থাকে। 

পলিও রোগে আক্রান্ত মাংদপেশী কর্মক্ষমতা 

হারিয়ে ফেলে। এ মাংসপেশীর কাজ অন্য 

মাংসপেশীকে করতে হয়-_-তাই স্স্থ পেশীর 
উপর অধিক চাঁপ পড়ে। এই অদম চাপের 

দরুণ দেহের হাড় বেঁকে যায়। শিশুর নরম 

হাড় অতি সহজেই বেঁকে অদ্ভুত আকারে পরিণত 
হয়। বয়স্ক লোকের শক্ত হাড়েও ধীরে ধীরে 

বিকৃতি ঘটে। 

পক্ষাঘাত ছুষ্ট অঙ্গ-বিকৃতির কোন স্থচিকিৎসা 

ছিল না। বিশেষভাবে তরী যন্ত্রের সাহাঘো 

লোককে খুঁড়িয়ে চলতে হতো । অঙ্গ-বিকলতার 

স্বাক্ষর তাকে বহন করতে হতে সারা জীবন। 

অষ্্রেলিয়ার একজন নার্স কিন্তু এ ছুরবস্থাট। 

স্বীকার করে নিতে রাঁজী হলেন না। তার নাম 

এলিজাবেথ কেনি। পলও রোগের ভয়াবহ 

পরিণামকে তিনি বিদুরিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

হলেন। পূর্বে মনে করা হতো, পলিও-জীবাণু 

মেরুদণ্ডের কোষ ধ্বংস করে দেবার ফলে আশে- 

পাঁশের মাংসপেশী তার কার্যক্ষমতা] হারিয়ে ফেলে । 

কেনি তার পর্ধবেক্ষণের ভিত্তিতে এই মতবাদের 

বিরোধিতা করলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এই 

বোগে দেহের পেশী দূর্বল হয়ে সংকুচিত হয়ে 

পড়ে-সংকৌচনের ফলে রোগীর দেহে তীব্র যন্ত্রণ 

হয়--রোগী তখন দেহটাকে কুঁকড়ে এ যন্ত্রণা থেকে 

অব্যাহতি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। নংকোচন 
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দীর্ঘস্থায়ী হলে পেশীর শ্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে 
যায়। অতএব কেনির মতে, পেশীর সংকোচন ও 

বিকৃতির পর পক্ষাঘাত হয়, পক্ষাঘাতের পর অঙ্গ- 

বিকৃতি ঘটে না। 

এই মতবাদের ভিত্তিতে তিনি কোন পক্ষাঘাত- 

গ্রস্ত অঙ্গের উপরকার ত্বকে উষ্ণ প্রলেপ গ্রয়োগ 

করতে লাগলেন। গরম জলে ডুবিয়ে জল নিবে 

নিয়ে একটি গরম পশমী কাপড় দুষিত অঙ্গের উপর 
লাগালেন। এভাবে দিনের পর দ্রিন অবিচ্ছিন্ন- 

ভাবে উষ্ণ প্রলেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে পেশী- 

ংকোচন সেরে গেল। অনেক শিশু আবার ভাল 

হয়ে উঠলো । দেখ] গেল, সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁরা 
গ্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। 

কেনি অনেক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলেন যে, অনেকদিন একটানা শায়িত অবস্থায় 

ছিল বলে পেশীর ম্বাভাবিক ক্রিগ্না ব্যাহত হয়েছে। 

অসীম ধের্য আর দরদের সঙ্গে রোগাক্রান্ত 

শিশুদের একটু একটু করে আবীর ঠিকভাবে 
হাটানো হলো। এব্পরও দেখা গেল, অনেক 

শিশুর প। ঠিকমত পড়ে না। কেনি ভাবলেন 
যে, তাদের মস্তিষ্ক হয়তে। অঙ্গ-চালনায় সহায়ত! 

করছে না; অনেকদিন ধরে নড়াচড়া বন্ধ ছিল 

বলেই এপ মাঁন্পিক বিরূপতাঁর উদ্ভব হয়েছে। 

মানসিক প্রতিবদ্ধকতাকে কাঁটিপ্নে উঠতে চাই 

অনীম উৎসাহের সঙ্গে অতি নিখুত উপায়ে 

শিশুকে অঙ্গ-চালনা করতে আবার শিখিয়ে নেওয়া । 

কাজট1 অত্যন্ত কঠিন বটে, কিন্ত একটি শিশুর 
জীবনের মুগ্য যে আরও অনেক বেশী । 

কেনির এই মতবাদ ও তদনুধায়ী কর্ম প্রচেষ্টা 

অষ্ট্রেলিগ্ার চিকিৎ্পা-বিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ 

করে নি। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সত্তার মতবাদের 

যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতে দেখেছেন। তাই 
তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে 

লাগলেন। "ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞ/নীরাও একজন অতি 

সাধারণ ন।সের মুখের কথ। হেলে উড়িয়ে দিলেন । 

ভান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখট। 

এবার আটলা্টিক মহানগর পেরিয়ে কেনি গেলেন 

আমেরিকায়। আমেরিকার কিছু লোক তার 

বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছিল এবং তার উদ্ভা বত 

প্রক্রিয়া কয়েকটি হাসপাতালে পরীক্ষার পর চালু 

কর! হয়েছিল। 

কেনি এখন পরলোকে। পক্ষাঘাত গ্রস্ত শিশুদের 

জন্যে তাঁর আবেগভর! ক আজ নিশ্ুব্ধ। কিন্তু 
তিনি আজও বেঁচে আছেন অসংখ্য শিশুর মধ্যে, 
অগণিত লোকের নিত্য ম্মরণে। এই মহিয়সী 
নারী কোন সন্মান চান নি, কোন অর্থের লিগ্ষা 

তার ছিল না। উদ্দেশ্ত ছিল শুধু প্রত্যেক শিশুকে 

স্থগঠিত মানুষে পরিণত করা। আজ তার 
আবিষ্কৃত প্রণালী বিভিন্ন হাসপাতালে অঙ্গহ্ুত 

হচ্ছে। মানব-সমাজ এই কল্যাণময়ী নারীকে 
গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে । 

যাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা প্রবল, 

তারা পলিও রোগে আক্রান্ত হয়েও আবার 

সস্থ-সবল হয়ে উঠতে পারেন। তারা পুনরায় এই 
রোগে সাধারণতঃ আক্রান্ত হন না। এ-রকম 

কয়েকজন পণপিও রোগীর রক্ত-পরীক্ষায় জানা যায় 

যে, রক্তত্তরোতে পলিও রোগ-বিরোধী ৫দন্যদ্ল 

গঠিত হয়--এদের বল হয় প্রতি-জীবাধু। প্রতি- 

জীবাণু দীর্ঘকাল ধরে ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত 

করতে পারে। এই ঘটন1 আবিষ্কৃত হবার পর 

বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করতে লাগলেন, কি উপায়ে 

এমন রক্তমন্ত্র (১1:10) প্রস্তত করা যায়, যার 

সাহায্যে পলিও-ভাইরাসের আক্রমণ সহঞ্জেই 

ঠেকিয়ে রাখা যাবে। চিকিৎদকেরা তাই পলিও 
রেগ থেকে আরোগয লাভ করেছেন, এমন লোকের 

রুক্ত পলিও বোগগ্রস্ত শিশু ও বয়স্ক লোকের দেহে 

হুচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক- 

বারই তাদের আশা! ব্যর্থ হয়েছে । 
পলিওর টিকা আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের 

এক বিম্ময়কর প্রয়াদ বলে গণ); হয়েছে । পলি 

টিকা তিন প্রকার মারাত্মক পলিও-ভাইবান থেকে 
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প্রস্তুত করতে হয় নতুবা! টিকার কার্ধকাঁরিতা অত্য্ত 
সীমিত থাকবে। টিকা ঠিকমত গ্রস্ত হলে রোগের 

আক্রমণ থেকে নির।পদ্ হওয়া যায়? কিন্তু টিকা 

সামান্য ক্রটি থাকলে পক্ষাঘাত--এমন কি, মৃত্যু 
হওয়াও আশ্চষ নয়। আবার এমনও হতে 

পারে যে, টিকাঁয় কোন ফপই হলো না। অনেক 
প্রণালীতে টিক ঠতরী হয়েছে । বিজ্ঞানীরা পলিও- 

জীবাণু বিভিন্ন তাপমাত্রায় রেখেছেন, বেগুনীপারের 

আলো! এঁ জীবাণুতে প্রয়োগ করেছেন, কার্বলিক 

আদম্লিড, প্রিলারিন প্রভৃতি রানায়নিক ত্রব্যের 

সাহায্যে জীবাণুকে টিকার উপযোগী করবার চেষ্ট! 

হয়েছে । বিজ্ঞানীর! বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত টিকা 

প্রথমে প্রয়োগ করেছেন বানরের উপর, কিন্ত প্রায় 

প্রত্যেকটি চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবপিত হয়েছে । 

প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে ডাঃ কোল্যার এবং 
ডাঃ রুল রেড়ির তেল থেকে প্রস্তত সাবধানে পলিও- 

ভাইরা বেখেছিলেন। পরে এ পলিও-ভাইরাঁন 
তারা বানরের দেহে ঢুকিয়ে দেখলেন যে, বানরের 

কোন ক্ষতি হয় নি এবং টিকা-নেওয়া বানর পলিও- 

জীবাণু থেকে অনাক্রম্য (1000 0136) হয়েছে । তারা 

জানতেন যে, পলিও টিকা সম্বন্ধে জনপাধারণের 

সন্দেহের শেষ নেই। তাই তার এ টিকা নিজেদের 

শরীরে প্রয়োগ করে নিশ্চিত হলেন যে, টিকার কোন 

কুফল নেই। অতঃপর তারা দশ হাজার শিশু ও বয়স্ক 

লোকের উপর এ টিকা প্রয়োগ করেন। ঠিক 
এমন লময় ডাঃ ব্রডি ও ডাঃ পার্ক ফরম্যালডিহাইড 

সহযোগে একপ্রকার পলিও টিক আবিষ্কার করেন 

এবং তারাও দশ হাজার শিশুকে টিকা দেন। 

কিছুকাল পরে কয়েকটি শিশু পক্ষাঘাতে মারা যায় 

এবং কেউ কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে 

সাধারণের মধ্যে এবং ঠবজ্ঞানিক সমাজে পলিও 

টিক সম্বদ্ধে সন্দেহ উত্রিক্ত হয়। কিছুদিন পর 
সন্দেহ এমন বিস্তার লাভ করে যে, ছুটি টিকাই 

পরিত্যক্ত হয় এবং তাদের সঠিক মূল্য আজও 
নিরাপিত হয় নি। 

শিশু পক্ষাঘাত ৬৪৩ 

গব্েকেরা প্রথম বানরের দেহে পলিও-ভাইবাস 

প্রবেশ করিয়ে দিতেন। কিছুকাল পরে বানরের 

দেহে পলিও রোগ দেখা গেলে তাঁকে মেরে ফেলা 

হতো। তারপর মৃত বানরের স্নায়ু থেকে পলিও- 

ভাইরাস বের করা হতো। মোটামুটি এই ছিল 
পরীক্ষার উপষোগী ভাইরাস সরবরাহের প্রাথমিক 
প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ায় অস্থবিধা ছিল এই ঘষে, 

ভাইরাস তৈরীতে অনেক সময় লাগতো এবং 
ভাইরামও যথেষ্ট পাওয়। যেত না। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ডার্ড মেডিক্যাল স্কুলের 
ডাঃ জন এন্ডার্শ অনেক পরীক্ষার পর পলিও- 

ভাইরা তৈরীর একটি সহজ প্ররক্রিয্া আবিফাঁর 

করেন। তিনি দ্রেখালেন যে, পলিও-ভাইবাস 

কেবল যে স্বাযুতেই তৈরী করতে হবে, এমন কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি গবেষণাগারে টেষ্ট- 

টিউবে সাধারণ তত্ততে পলিও-ভাইরাস প্রস্তুত 

করেন। দেখা গেল, বানরের কিডনী এ-ব্যাপারে 

বিশেষ উপযোগী । এল্ডার্সের গব্ষেণায় একদিকে 

যেমন পলিও-ভাইরাপ প্রাপ্তি ত্বরান্বিত হলো, অন্য 

দিকে প্রচুর পরিমাণ ভাইরামও একবারে পাওয়া 

সম্ভব হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯৫৪ 

সালে এল্ড।স নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। 

কিছুকাল পূর্ব থেকেই মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের পিট্স্- 
বার্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইরা গবেষণাগারের 

কর্ণধার হিসেবে ডাঃ জোনানম সক পলিও-রক্তমস্ত 

আবিষ্কারের জন্যে পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করে 

ছিলেন । ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ 

সকের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থ! থেকেই ভাইরাস নিয়ে 

গব্ষেণায় তার উত্সাহ লক্ষিত হয়। প্রথমে 

তিনি ইনক্ুয়েঞ-ভাইরান নিয়ে গব্ষণ করে এ 
রোগের টিকা প্রস্তত করেন। পিট্স্বার্গ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে ডাঃ সক ও তার সহকমীরা এন্ডার্সের 
আবিষ্কৃত গ্রক্রি্। অনুমারে পর্যাপ্ত পলিও-ভাইনাস 

প্রস্তত করেন। পক্ষাঘাতের জন্যে দায়ী তিন 

প্রকার ভীষণ পলিও-ভাইরাল অন্তান্ত নিত্বীহ 



৬৪৪ 

প্রকৃতির পলিও-ভাইরাস থেকে বিচ্ছিন্ন কর। 

হলে! । 
দীর্ঘ দ্রিনের সাধনায় ডাঃ সক এমন একটি 

রক্তমন্ত প্রস্তত করেন, যাতে পূর্বোক্ত তিন 
প্রকার ভাইরাসই ছিল। ইছুর ও বানরের উপর 
প্রাথমিক পরীক্ষা সফল হলো। এরপর হচ্ছে 

মানুষের উপর এই রক্তমস্তর প্রতিক্রিয়। পর্যবেক্ষণ 

করা। সাধারণ লোকের] তার আবিষ্কার সন্দেহের 

চোখে দেখছিল । ১৯৫২ সালে মোট ১৬১ 

জনকে সক-আবিষ্কৃত টিক! দেওয়া হয়। এই দলে 
ছিলেন ডাঃ সক নিজে, তার পত্বী ও তানের তিন 
ছেলে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, এই টিকা 

মাগষের দেহে প্রতি-জীবাণু ত্ষ্টি করতে সক্ষম এবং 
এর কোন বিষক্রিয়া নেই। 

১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে পাচ হাজার 

ও পাচ লক্ষ লোককে এই টিক। দেওয়া! হয়েছিল 

এবং এই টিকার কার্ধকারিঠা স্বপ্রতিষ্ঠিত হলো। 
১৯৫৫ সালে একদল €বজ্ঞানিক এই টিকার কাধ- 

কারিতা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সবিশেষ অন্দন্ধান 

চালিয়ে এর উপকারিত! সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। 

তারা দেখতে পেলেন €ষ, পক্ষঘাতস্চক পলিও 

রোগ আক্রমণের শতকরা] ৮০-৯০টি ক্ষেত্রে এই 
টিকা রোৌগদমনে সফল হয়েছে। 

সালে পলিও রোগের গ্রাছুর্ভাব 

পযুদন্ত করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ শিশুকে সক্-টিক৷ 

দেবার বন্দোবস্ত হয়। এ সব শিশু পলিও রোগ 

থেকে অত্যন্ত নিরাপদ ছিল। 

সক্-টিকার কার্যকারিতা প্রায় আড়াই ব্ছর 
অটুট থাকে । আশা করা যায়, এই টিকা এমন উন্নত 
হবে যে, তিনবারের বদলে একবার দিলেই চলবে 
এবং কার্যকারিতা অনেক বেশী দিন স্থায়ী হবে। 
ডাঃ সক্ তার আবিষ্কৃত টিকা সম্বন্ধে স্বগভীর আস্থা 
পোষণ করেন। তার জীবনে অসামান্য মেধার 
সঙ্গে মিপিত হয়েছে অসাধারণ কর্মশক্তি। বর্তমানেও 
তিনি প্রতিদিন যোৌল ঘণ্টার অধিক গবেষণা 

১৯৫৫ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

ব্্ত থাকেন। তাঁর অতি সাম্প্রতিক গবেষণার 

বি্ষয় হচ্ছে কর্কট রোগ (ক্যান্সার )। 

সক্-টিকা প্রস্তুতের প্রন্ধতি অতিশয় জটিল। 

বানরের বুক (কিডনী) গুড়া করে তার সঙ্গে 

এন্জাইম বেশ করে মিশানো হয়। বানরের বুক- 
তন্ত এখন কোষে পরিবধতিত হয়। এই কোঁষ- 

গুলি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত এক দ্রবণে পরিপুষ্ট 

হতে থাকে । এ দ্রবণে বিভিন্ন ভিটামিন এবং 

আমিনো আপিভ জাতীয় ৬৮টি পদার্থ থাকে। 

এ পুষ্টিকর দ্রবণে কোষগুলি অতি দ্রতহারে 

বধিত হয়। 

সপ্তাহকাল অতিবাহিত হবার পর এক পলিও 

রোগাক্রীস্ত বানরের দেহ থেকে প্রাঞ্থ ভাইরাস এ 

কোষগুলির সঙ্গে মিশ্রত হয়। ভাইরাস এ 

সব কোষে সংখ্যায় তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে 

এবং চারদিনের মধ্যে সব কোষগুলি ভাইরাদের 
দৌরাত্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবার ফরম্যালভিহাইভ 
যোগ করা হয় ৯৮০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায়। 

ফরম্যালডিহাইড প্রান সব ভাইরাসকেই মেরে 

ফেলে এবং যেগুলি মরে না তাঁদেরও রোগ- 

বিস্তারের ক্ষমতা লোপ পাঁয়। তারপর আর 

কয়েকটি প্রক্রিয়ায় এই টিকা সংরক্ষিত করবার 

বন্দোবস্ত হয়। 

পলিও টিকা তাঁর পর পরীক্ষা করে দেখা হয়। 

কিছু টিক। জীবকোষে রাখা হয়। কোষগুলি 

বেঁচে থাকলে বুঝ যাঁয় যে, ভাইরাসের রোগ-বিস্তা- 
রের ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। তারপর তিন সপ্তাহের 

মধ্যে তিনবার একটি বানরকে টিকা দেয়া হয়। 

অবশেষে জীবন্ত পলিও-ভাইরাস বানরটির দেহে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় এক মাস ধরে পরীক্ষ। 

চলে, বানরের মেরুদণ্ডে পলিও-ভাইরাঁস পাওয়া 

যায় কিনা। বানরের দেহে পলিও-ভাইরাদ যদি 
না পাওয়! যায়, তবেই টিকা মাচুষের উপযোগী 

মনে করা হয়। 

সকৃ-টিকার অপুর্ব সাফল্যের পরেও নানা কারণে 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

'পাধারণ লৌক এই টিকার ব্যাপারে আজও খুব 
আগ্রহ দেখায় না। কেউ মনে করে, পলিও- 

ভাইরা তাকে আক্রমণ করবে ন1--পলিও- 

ভাইরাসের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাদ 
রয়েছে তার মনে । কেউ কেউ ভাবে, টিকার 

সঙ্গে পলিও-ভাইবাস তাদের দেহে ঢুকে পলিও 
রোগের স্থন্টি করবে। কেউ কেউ পয়পার অভাবেও 

এই টিকা নেয় না। 

পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের সবচেয়ে আগে 

সক্-টিকা দেবার প্রয়োজন। কারণ তাদের 

আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। অথচ 
তাদের টিকা দেবার বেলায় আমাদের শৈখিল্যের 
তুলনা নেই। 

পক্ষাঘাতে পঙ্গু অঙ্গ-চালনা সম্বন্ধে একটি খুব 
আশাপ্রদ খবর এপেছে এক অপ্রত্যাশিত স্থুত্র 
থেকে । মার্কিন দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ 
ম্যাকৃকিবেনের কন্তা ক্যার্যান মাত্র আট বছরে 
পলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কন্যার পঙ্গু 
অবস্থা সেহব্দল পিতৃহদয়কে ব্যাকুল করে 

ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে ৯ 
পঠাড়েল হুইঞ্যুক্ এক্সপ্লোরার-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করবার দৃশা 

শিশু-পক্ষাঘাত ৬৪৫ 

তুললো! । তিনি দিনের পর দিন এমন একটি যন্থ 
আবিষাবের জন্যে চে! করতে লাগলেন, যাঁর দ্বার 

পু অঙ্গের কাঁজ করা যাবে। বিশ্ষেভাবে তৈরী 

একটি যন্ত গ্য।স নির্গমনের উপর নির্ভর করে হাতের 

আর্খুলের কাজ করতে সক্ষম হলো প্রথমে অন্ত 

হাত বাপ দিয়ে যন্ত্রটর স্থইচ টিপে দিতে হতো । 

ক্রমে ক্রমে অন্তান্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যন্ত্রটিকে 

অত্যন্ত অন্ুতৃতিপ্রবণ করা হয়েছে। পক্ষঘাঁত- 
দুষ্ট অঙ্গ দিয়ে কোন কাজ করবার চিস্তা করলে 

সেই অঙ্গে ষে সামান্ত কম্পন হয়, তাতেই এ যন্ত্রের 

কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে যথেষ্ট । এ বকম 
যন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়ায়ও তৈরী হয়েছে । এই 
প্রকার যন্ত্রের নাহায্যে পঙ্গু লোকেরাও স্বাভাবিক 
লোকের মত প্রায় সব কাজই করতে সক্ষম হবে। 

পলিও রোগকে পরাস্ত করতে আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রয়ান আজ সফল হতে চলেছে। 
আমাদের জীবন থেকে পলিও ঝোগ একেবারে 
অন্থহিত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এ-সাধনা 
চলবে অবিচ্ছিন্ন ভাবে। 

০ ফুট দীর্ঘ থর-এব ল্-থি, রকেটের সাহায্যে 



পরমাণু-জগতের অন্তরালে 

শ্রীসরোজকুমার দে 

এই অনন্ত বিশ্বজগৎ পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। 

এক একটি পরমাণু ষে কত ক্ষুদ্র তা কল্পনা কর। 

যায় তার পরিমাপে--প্রায় এক সেট্টিমিটারের 

দশ কোটি ভাগের এক ভাগ! এত ক্ষুদ্র, তবু কত 

না বিস্ময়কর বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে এর মধ্যে! 

নানা দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় 

পরমাণু সম্পর্কে অনেক বিম্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত 

হয়েছে। কিন্ত এই তথ্য একদিনে জানা যায় 

নি। অনুসন্ধানী মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
পরমাণু সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাঁশ করে এসেছে। 

ৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রাচ্যের দার্শনিকদের 
চিন্তাধারায় এই পরমাণুর অস্তিত্বের এক অস্পষ্ট 

ধারণা বর্তমান ছিল। তারপর প্রাচীন গ্রীক 

দার্শনিকদের মধ্যে পরমাণু সম্পর্কে আরও উন্নত 

ধারণ। গড়ে উঠেছিল। সে সময়ে তাদের বিশ্বাদ 

ছিল--কোন বন্তকে ভাঙতে ভাঙতে এমন এক 
অবস্থায় এসে পড়ে'ষখন আর ভাঙা সম্ভব হয় না। 

বস্তটির সেই অতি ক্ষুদ্র অংশই হলো! পরমাঁধু। 

“আযাটম” কথাটি এসেছে গ্রীকর্দের কাছ থেকে ; 

এর অর্থ হলো অবিভাজা, অর্থাৎ যা ভাঙা যায় 

না। ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাদ প্রভৃতি গ্রীক 

দার্শনিকগণ পরমাণুর অবিভাজ্যতা, আকুতি, ভর 

ইত্যাদি বিষয়ে একটা অস্পষ্ট এবং কিছুটা ভুল 
বিবরণ গ্রকাশ করে গেছেন। অবশ্ত সেই প্রাচীন 
যুগে বর্তমানের স্থায় বিজ্ঞানের উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি ছিল না। তবু সেই প্রাগীন মনীষিবুন্দ 
সুক্্ম চিন্তাশক্তির সাহায্যে পরমাণু সম্বন্ধে যে- 

ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, তাতে এ-যুগের মানুষ 
বিস্মত ন! হয়ে পারে না। 

পরমাণু সম্বন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ 

করতে এরপর বেশ কয়েক শতাবী অতিক্রান্ত 

ইয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে 

কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নিরলল প্রচেষ্টায় ও 

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধারে 

পরমাণুর গঠন বৈচিত্র, প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি 

সন্ধে আজ মোটামুটি এক স্পষ্ট ধারণ! লাভ “করা 
সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিচার করলে বলা 

যায়, পরমাণু-বিজ্ঞান কোন এক বিশেষ বিজ্ঞানীর 
প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি। অনন্ত রহস্তময় পরমাণুর 

সম্বন্ধে একের আবিষ্কার অন্তের আবিষ্কারে সাহায্য 

করেছে। তাই আজ বিজ্ঞানজগতে নিউটন, 
আইনষ্টাইন, টম্সন, রঞ্জেন, কুরি-দম্পতি, 

রাঁদারফোর্ড, নিল বোর্, ফ্রেডারিক ও আইরিন 

কুরি, স্যাড উইক, ফেনি, লরেন্স, আযগ্ারমন প্রমুখ 

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। 

এরা একের পর এক পরমাণু সম্পর্কে বিভিন্ন 

তথ্য আবিষ্কার করে পরমাণু-জগতের €বচিত্র্য 

উদঘাটন করেছেন । 

তখন ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ডব্রু. পি. রন্জেন 

সেই ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষ। করবার সময় 

এক নতুন রশ্মির সন্ধান পেলেন_-ষে রশ্মি বেরিয়াম 

গ্যাটিনো-সায়ানাইডের পাতলা পর্দায় উপর পড়ে 

সবুঙ্গাভ প্রভা বিকিরণ করতে থাকে। সেই 
রশ্মি, তরজের ছারা না হ্ষুত্র ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা 
গঠিত, তখন তা! জানা ছিল না। উপরস্ত এই রশ্মির 
বিভিন্ন গ্রাকৃতিক ধর্মও ছিল অজ্ঞাত। সেজন্বে 

এই রশ্মির নাম দেওয়] হয় এক্স-রে বা অজ্ঞাত 

রশ্মি। গতিসম্পর্ন ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন 

কঠিন বস্তর সংঘর্ষে এক্স-রশ্মি উতৎ্পন্ন হয়ে থাকে। 



নবেম্বর, ১৯৫৯ ] 

১৯১২ সালে বিজ্ঞানী এম, ভি. লাউ-এর সহ- 

যোগিতায় ফ্রিডরিচ ও নিপিং অনেক গব্ষেবার 

পর আবিষ্কার করেন যে, এক্স-রশ্মি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ আলোর ন্যায় 
এই রশ্মিরও প্রতিফনন, প্রতিনরণ, ডিফ্যাকৃপন 

সম্ভন। পরমাণুর গঠন-তত্ব অনুসন্ধানে এক্স রশ্মি 

এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলা যায়। 

এরপর ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞনী জে. জে. টমলন 

পরমাণুর অন্যতম অংশ ইলেকট্রন নামক মৌশিক 
কনিকা আবিষ্কার করেন। ইলেকট্রন বিজ্ঞানের 

এক যুগাগ্তকারী আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে 

এই খণাত্মক তড়িত্যুক্ত ক্ষুদ্র মৌলিক কণিক! 

এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। 

পরমাণু-বিজ্ঞানে নতুন প্রভাতের সুঁচন। হয়েছে 
বলা যায় রেডিও আয।কটিভিটি বা তেজক্ষিয়ত! 

আববিক্ষারের পর থেকে । ফরাশী বিজ্ঞানী হেন্রী 

ব্যাকেরেল ১৮৯৬ সালে নব-আবিষ্কত একস-বশ্মির 

কাচের টিউবের দেয়ালে ফ্লোরেসেন্ন বা প্রতি প্রভা 

এবং ক্ুর্ধরশ্মির প্রভাবে কয়েকটি বস্তুর ফস্- 

ফোরেসেন্স বা অন্তপ্রভার মধ্যে কি সম্পর্ক তা 

নিয়ে গবেষণ। করহিলেন। মে দিনের আকাশ 

ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সে জন্যে সুর্যরশির অভাবে 

ব্যাকেরেল পরীক্ষণীয় ইউরেনিয়াম ও পটাসিয়াম 

সালফেট কাগঙ্গ মুড়ে ডুগ্গারে রেখে দেন। 
সেই ড্রয়ারে ছিল কয়েকটি ফটোগ্রাফির প্লেট 

কালে। কাগজে আবৃত । কয়েকদিন পর তিনি 

দেখলেন যে, স্ুর্ধরশ্মির দ্বারা প্রভাবিত ন1 হয়েও 

কালো কাগজে মোড়া প্রেটগুপি অন্ত একভাবে 

প্রভাবিত হয়েছে। তখন তিনি অনুমান করলেন, 

অন্ধকারেও উপরিউক্ত সালফেট এমন এক 

শক্তিশালী রশ্মি বিকিরণ করে থাকে যা কালো 

কাগজ ভেদ করে গ্নেউগুলিকে প্রভাবিত করেছে। 

অনেক অন্গণন্ধানের পর তাঁর এই অনুমান সত্য 

বলে প্রমাণিত হলো। ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন 

যৌগিক পদার্থ নিয়ে আরও গবেষণার পর তিনি 

পরমাথু-জগতের অন্তরালে ৬৪৭ 

দেখলেন যে, ইউরেনিয়াম থেকে স্বত;ই একপ্রকার 
রশ্মি বিকিরিত হয়ে থাকে, যার সঙ্গে অন্রপ্রভার 

কোন সম্পর্ক নেই। এই রশ্মির নাম দেওয়। হলো 
ব্যাকেরেল রশ্মি-পরে যার নাম হয় রেডি৪- 

আযাঁকটিভিটি ব। তেজক্ষিম্নত]। 

স্থবিখ্যাত বিজ্ঞানী-দম্পতি পিয়ারে ও মানাম 

কুরি পদার্থের এই তেঙ্গক্ষি্নতা সম্বন্ধে গব্ষেণ। 

আরম্ভ করেন এবং বহু পরীক্ষ|-নিরীক্ষার পর ১৮৯৮ 

সালে পিচবরগ থেকে রে'ডন্নাম ও পোলোনিয়াম 

নামে ছুটি নতুন তেজক্ষিয় মৌপিক পদার্থ আবিষার 
করেন। কুরি দম্পতি আরও দ্রেখেন ষে, প্রত্যেক 

তেজক্ষিস্ন পদার্থ আপন। থেকেই শক্তিশালী রশ্শি 

বিকিরণ করে থাকে। ১৯০৩ সালে বিজ্ঞানী 

আর্ণছ্ রাদারফোর্ড ও সডি আবিষ্ষার করেন 

যে, কোন তেজক্ষিয় পদার্থ থেছে রশ্মি বিকিরিত 

হওয়ার সম আল্কা-রে ( হিলিয়াম পরমাণুর 

কেন্দ্রক ), বিটা-রে (প্রায় মালোকের সমান 

গতিদম্পন্ন ইলেকট্রন) ও গামা-রে (এস্স-রশ্ি 

অপেক্ষাও ক্ষুদ্র তরঙ্গবিশি্ আলোকের প্রায় 

সম্ধমী এক শক্তিশালী রশ্মি) নির্গত হ্য। 

অংল্কা, বিটা ও গামা-র শি মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মূল তেজক্ষি্ন পনার্থটি4৪ পরিবর্তন হতে থাকে 

এবং সর্বশেষে একটি নিই সদঘ্ধ পরে অন্ত এক 

স্থায়ী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়, ঘধন আর 
উপরিউক্ত রশ্বিগ্তপি নির্গত হঘু না। উপরক্ত 

পদার্থের তেজঞ্রিঘুতা হলে মন্পূর্ণরূপে পরমাথুর 
কেন্দ্রকের একটি বিশেষ ক্রিয়!। 

এর বছর ছুই পরে আলবার্ট আইনষ্াইনের 

এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বিজ্ঞানের অন্যতম 

বিশ্ময় হয়ে বিরাজ করছে। ১৯০৫ সালে তিনি 

স্পেশাল থিওরি অব. রিলেটিভিটি, বা আপেক্ষি- 
কতা তত্ব বিজ্ঞান-জগতের সামনে. উপস্থাপিত 

করেন। এই তত্বেই তিনি বিখ্যাত সমীকরণ 

["স.০০৪-এর মাধাষে বস্তর ভর ও শক্তির অভিন্নতা 

বা পারস্পরিক সম্বন্ধে সুত্র আবিষ্ষার করেন। 



৬৪৮ 

সমীকরণের 0 হলো শক্তি, 170 হলো ভর এবং ০ 

হলে। সেকেখডে আলোকের গতিবেগ । কোন বস্তুর 

ভর শক্তিতে বা শক্তির ভরে রূপান্তর ঘটে থাকে 

অবিচ্ছিন্নভাবে; বস্তর ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে 

সঙ্গে তার শক্তিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে । এক 

গ্র্যাম কোন বস্তর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত 

করলে ৬১১০২৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোপ্ট 

শক্তি পাওয়া যাঁয়। আইনষ্টাইনের এই সমীকরণ 

পরমাণুবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে কেবল সত্য 

বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, উপরন্ত নানাবিধ 

সমশ্যার নিখুত সমাধানেও সক্ষম হয়েছে। পার- 

মাণবিক অস্ত্রের সাফল্যের পিছনে এ সমীকরণের 

দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ইতিমধ্যে পরমাণুর গঠন-তত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন 

দেশে বিজ্ঞানীর! গব্ষেণায় ব্যাপূত ছিলেন। 

পরমাণুর গঠন-তত্ব নির্ণয়ে প্রথম পদক্ষেপ বাঁদার- 

ফোর্ডের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। পাতলা ধাতুর 
পাঁতের দ্বারা আল্ফা কণিকার 'ক্ক্যাটীরিং' অর্থাৎ 

বিচ্ছুরণ সম্পর্কে পরীক্ষী করে ১৯১১ সালে রাঁদার- 

ফোড দেখান যে, পরমাণুর মোটামুটি ছুটি অংশ । 

একটি হলো ধনাত্বক ভড়িত্যুক্ত কেন্দ্রক, যাঁর 

পরিমীপ হলো প্রায় ১০-৯২ সেন্টিমিটার এবং অপর 

অংশটি হলো খণাত্মক তড়িৎ্যুক্ত ইলেকট্রন, যাঁরা 
কেন্দ্রকের চারদিকে অবিরাম ঘূর্ণায়মান। এই 
সময়ে রাদারফোর্ড প্রাকৃতিক তেজক্ষিয় পদার্থের 

উত্স থেকে উৎপন্ন শক্তিশালী আল্ফা কণিকার 

সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে 

ইলেকট্রনটি বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং এই 
থেকে প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর 
কেন্দ্রক হলে! ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত “প্রোটন” নামক 

একপ্রকার কণিক। যা ইলেকট্রন অপেক্ষা ওজনে 

কয়েক শত গুণ ভারী । কিন্তু রাদারফোর্ডের এই 
পরমাণু গঠন-তত্বে ইলেকট্রনগুলির কেন্দ্রকে 
বাইরে অবস্থান এবং পরমাণুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 

কয়েকটি সমস্ত] বয়ে গেল। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী নিল বৌর কোয়ান্টাম 

তব্েের সাহাধে এই সমস্যার সমাধান করেন। 

তিনি দেখান নে, ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের 

চারপাশে কোয়াণ্টাম সর্ত অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট 

কক্ষপথে অবির।ম ঘুরে বেড়ায়। এই সময় নিল 
বোর বর্ণলী রেখার উৎপত্তির তত্ব আবিষ্কার 

করেন এবং তিনি দেখান যে, কোন ইলেকট্রন 

এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে আসবার 

সময়েই কেবলমাত্র শক্তির বিকিরণ হয় এবং তখন 

বর্ণালী রেখার উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিভিন্ন 

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার বর্ণালী 
রেখা দেখ। যায়। বিজ্ঞানী বোরের পর আরও 

অনেক উন্নত গব্বণার সাহায্যে বহু জটিল বর্ণালী 

সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সমার্ফেল্ড, উলেন্বেক, পাঁউলি, 

্টার্ণ, গেলাক প্রভৃতি যেপব তত্ব আবিষ্কার করেন, 

তার ফলে পয়মাণুব মধ্যে ইলেকট্রনের বিভিন্ন 

কক্ষপথে অবস্থিতি ও সঙ্গে সঙ্দে জটিল বর্ণালী 

রেখার উত্পত্তির বারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে । 

নিউট্রন আবিষ্ষারের পূর্ব পযন্ত_বিজ্ঞানীদের , 
ধারণা ছিল যে, পরমাণু কেবল প্রোটন ও 

ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৩০ সালে বোথে 
ও বেকার নামক জার্সান বিজ্ঞানীদ্বম ৫ মি. ই. 

ভো।. শক্তিসম্পন্ন আল্ক। কণিকার দ্বারা বেরিলিয়াম 

ধাতুকে আঘাত করে দেখেন যে প্রার « মি. ই. 
ভো. শক্তিসম্পন্ন ভেদকারী একপ্রকার রশ্মি 

বিকিরিত হচ্ছে। তারা এই রশ্মিকে অনেকট! 

গামা রশ্মির ন্যায় ধারণা করে নিলেন। 

সালে ফরাঁপী বিজ্ঞানী-দম্পতি জোলিও ও আইরিন 
কুরি এই বিকিরিত রশ্মির সাহায্যে পদার্থের 

রূপান্তর ঘটাবার চে? আর্ত করলেন। তারা 
দেখলেন--এ বিকিগ্িত রশ্মি প্যারাফিন, জল, 
কাগঙ্গ, সেলোফেন প্রভৃতি থেকে অতি দ্রুত শত্তি- 

সম্পন্ন প্রোটন মুক্ত করতে সক্ষম। প্যারাঁফিন থেকে 

মুক্ত প্রোটনের শক্তি দেখ! গেল ৫ মি. ই. ভো!। 

কিন্ত গাণিতিক স্থত্রের সাহায্যে জানা গেল, এ 

১৯৯৩২ 
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বিকিরিত রশ্মি যদি গাম] রশ্মি হয় তাহলে তার শক্তি 

অন্ততঃ ৫* মি. ই. ভো. হলে তবে সেটি ৫ মি. ই. 

ভো. শক্তিসম্পন্ন প্রোটন মুক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু 

পূর্বেই বল] হয়েছে যে, এ বিকিরিত রশ্মি প্রায় ৭ 
মি. ই. ভো. শক্তসম্প্ন। হৃতরাং এটি যে গামা 

রশ্মি নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

বিজ্ঞানী স্তাডউইক এই সমহ্যার সমাধান 

করেন ১৯৩২ সালে। তিনি আবিষ্ধার করেন 

যে,এ নতুন ঝশ্মি বিদ্যুতৎ্বনিরপেক্ষ কণিকা দ্বার] 
গন্িত। স্তাডউইক এই কণিকার নাম দিলেন 
নিউট্টরন। নিউট্রন, প্রোটনের সমভরদম্পন্ন এক 

অস্থায়ী কণিকাঁ। এইভাবে পরমাণুর অন্তর্গত আর 
একটি কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এই নিউট্রন 

কণিক। প্রোটনের সঙ্গে পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থান 

করে। 

এখন মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, পরমীণু অবিভাজ্য 

বা বস্তর শেষ অবস্থা নয়। পরমাণুর গঠনের কথা 

ব্লতে গেলে প্রধানতঃ তাকে ছুটি ভাগে বিভক্ত 

করা যায়_-একটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক, অপরটি 

ইলেকট্রন। কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউক্টনের সমন্বয়ে 

গঠিত। প্রোটন ও ইলেকট্রন যথাক্রমে ধনাত্মক 
ও ঞণাত্মক অতড়িত্যুক্ত এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ 

নিরপেক্ষ । একট। ইলেকট্রনের ওজন হলো প্রায় 

৯১৯১০-২৮ গ্রা্যাম। একটি প্রোটনের ওজন 

১৬৬১৫ ১০-২৪ গ্র্যাম ও একটি ইলেকট্রনের সমান 

তড়িত্যুক্ত, অর্থা২ ৪'৮১৫১০-১* ই. এস, ইউ। 

একটি নিউট্রন একটি প্রোটন অপেক্ষা ওজনে সামান্য 

ভারী। 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাঁণুতে বিভিন্ন 
সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। 

অবশ্য সর্বদাই ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান সংখ্যায় 

অবস্থান করে, যার ফলে সাধারণ অবস্থায় একটি 

পরমাণু ইলেকট্রনের মোট খণাত্মক তড়িৎ ও 

প্রোটনের মোট ধনাত্মক তড়িৎএর সমন্বয়ে 
বিদ্যুৎ্-নিরপেক্ষ হয়। একটি পর্মাণুকে একটি ক্ষুদ্র 

পরমাণুজগতের অন্তরালে ৬৪৪ 

সৌরজগতে মত কল্পনা করা যেতে পাবে। যেমন, 
সুর্যকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষপথে 
গ্রহগ্ুলি পরিভ্রমণ করে, তেমনি পর্মীণুর কেন্দ্রকে 

যত সংখ্যক প্রোটন থাকে তত সংখ্যক ইলেকট্রন 

কেন্দ্রকের চারপাশে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে 

ঘুরে বেড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাই- 
ড্রোজেন পরমাণুর একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন, 

অক্সিজেনের ৮টি প্রোটন ও ৮টি ইলেকট্রন, ইউ- 

রেনিয়ামের *২টি প্রোটন ও ৯২টি ইলেকট্রন-** 

ইত্যাদি। 

পরমাঁণুব ভর নির্ভর করে তার কেন্দ্রকের ভরের 

উপর। কেন্দ্রকের ভর প্রোটন ও নিউট্টনের মোট 

ভরের সমান। সাধারণতঃ একটি পরমাণুর কেন্দ্রকে 

প্রোটনের সমসংখ্যক বা অধিক নিউট্রন থাকে। 

কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর কেন্দ্রকের ভরের পার্থক্য দেখা যায়। 

সে জন্তে এদের বলা হয় আইসোটোপ। কেন্দ্রকে 

নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার দরুণ ভবের 

এই পার্থক্য হয়ে থাকে । একই পরমাণুর কেন্দ্রকে 

প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু নিউট্রনের 

সংখ্যা কম-বেশী হয়। আজ পর্যন্ত সবগুলি মৌলিক 
পদার্থের প্রায় আট শত আইসোটোপের সন্ধান 

পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবগুলিই প্রারুতিক 

অবস্থায় পাওয়া যায় না? বর্তমানে কৃত্রিম উপায়েও 

অনেক অস্থায়ী তেজচ্ষিম আইসোটোপ স্টি করা 

হয়ে খাকে। 

স্তাডউইক কতৃর্ক নিউট্রন আবিষ্কারের পর 

পর্মাণু-বিজ্ঞানের এক যুগান্তর এসেছে বলা যাঁয়। 

সেই সময় থেকে পর পর কয়েকটি অত্যাশ্চয 

আবিষ্কারের পশ্চাতে নিউট্রন এক বিস্ময়কর ভূমিকা! 

গ্রহণ করেছে। এর ফলে অতি ক্ষুত্র এই পরমাণুর 
যে অনস্ত টৈচিন্ত্য বিজ্ঞান-জগতের সামনে উদঘাটিত 

হয়েছে তাতে পৃথিবীর মানুষ বিন্মিত ও বিমুদ্ধ ন 

হয়ে পারে নি। ট্র্যান্সমিউটেনন বা পরমাণু- 

কেন্দ্রকের রপাস্তর এমনি এক অবিন্মরণীয় 
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আবিষার। কেন্দ্রকের রূপাস্তরের অর্থ হলো একটি 

মৌলিক পদার্কে অপর একটি মৌলিক পদার্থে 

পরিবতিত করা। এ যেন সেই পরশ পাথরের 
স্পর্শে পিকৃষ্ট ধাতুকে মূল্যবান ত্বর্ণে পরিণত করা। 
সত্যই বিজ্ঞানের বলে তাও অসম্ভব নয়, যদিও 

এখন পর্বস্ত এই ব্যাপারে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক । 

কেন্দ্রকের রূপান্তরের মূলে সর্বপ্রথম অবদান 

বুয়েছে বিজ্ঞ।নী রাদারুফোর্ডের । তিনি ১৯১৯ সালে 

প্রাকৃতিক তেজক্রিপ্ন পদীর্থের উৎস থেকে মুক্ত 

আল্ফ1 কণিকার আঘাতে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রককে 

অক্সিজেনের (আইদোটোপ) কেন্দ্রকে পরিণত 

করতে সক্ষম হন। উপরন্ত এই গ্রক্রিক্নার় একটি 

শক্তিশালী প্রোটনও মুক্ত হতে দেখা যায়। রাদ।র- 

ফোর্ড নাইট্রোজেন ছাড়া আলুমিনিয়াম, ফস্করাস 

প্রভৃতি হাল্কা মৌলিক পদার্থের কেঞ্্রকের রূপান্তর 

ঘটাতেও সক্ষম হয়েছিলেন । 

সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিগান্স যেমন ছুটি 

মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে একটি যৌগিক 
পদার্থের কৃষি হয়, তেমনি কেন্দ্রকের রূপান্তর নামে 

এক নতুন অত্যাশ্চধ প্রক্রয়ার জন্ম হলো। এই 

প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শক্তিরও জন্ম হয় 

এবং এই শক্তির পরিমাণ আইনষ্টাইনের “ডর ও 

শক স্তরের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। রাদার- 

ফোড প্রাকৃতিক তেজক্ফি পদার্থের উত্ন থেকে 

নির্গত আল্ফা কণিকার সাহাষো কেন্দ্রকের রূপান্তর 

ঘটাতে সক্ষম হন। কিন্তু বর্তমানে আল্ধা কণিকা 
প্রোটন, ভয়টেরন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতি 

মৌলিক কণিকাকে কৃত্রিম উপায়ে সাইক্লোট্রন, 
সিনক্রোনাইক্লোট্রন, বিটাউন, প্রেটন-পিনজে ট্রন 
বা বিভ।উ্রন প্রভৃতি আকপদিলারেটর বা ত্বরক 

যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী করবার বিভিন্ন 

পন্থ! আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সব যন্ত্রের উদ্ভাবনে 

বিজ্ঞানী ই, লরেন্স, ওয়াপ্টন, ডি, কা? 

ম্যাকমিলান প্রভৃতির অবদান পরমাণুববিজ্ঞানকে 

অনেক অগ্রগামী করে দিয়েছে । উপরিউক্ত পন্থায় 

৬৫ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

প্রাপ্ত শক্তিশালী মৌলিক কণিকার সাহায্যে 
বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রককে 

রূপান্ত(িত করা সম্ভব হয়েছে । কেন্দ্রকের কৃত্রিম 

রূপান্তর 'প্রক্রিয়া সবচেয়ে ফলপ্রস্থ হয়েছে মন্থর গত" 

সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা । বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষতার দরুণ 

নিউট্রনকে ভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো হয়। এই 
প্রসঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রকের 

রূপান্তর প্রক্রি্গার প্রকৃতি, শক্তি, ধর্ম ইত্যাদি 

নির্নয় করা হয়ে থাকে আয়নাইজেসন চেম্বার, 

ক্লাউড চেম্বার, গাইগার কাঁউণ্টার, ফটো গ্রাফিক 
ইম[লপন প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্র ও উন্নত পন্থার সাহাষ্য 
গ্রহণ করে। | 

কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রকের রূপান্তর সম্বন্ধে 

গব্যেণাকীলে আরও কয়েকটি বিশ্ময়কর আবিষ্কার 

সম্ভব হয়েছে। পদার্থের কৃত্রিম তেজক্ষিয়তা, উর্যান্স- 
ইউরেনিক এলিমেণ্ট অর্থাৎ ইউরেনিয়ামপাঁরের 

মৌলিক পদার্থের স্থষ্টি ও নিউক্লিয়ার ফিসন বা 
কেন্দ্রকের বিভীজন তাঁদের অন্যতম । 

১৯৩৪ সালে ফরাপী বিজ্ঞানী-দম্পতি ফেভািক 

জোিও কুরি ও আইরিন কুরি “কৃত্রিম তেঈক্ফিমত। 

আবিষ্কার কপেন। তারা আল্ফ! কণিকার ছার! 
বোর্ন, আযলুমিনিয়াম, ম্যাগনেপিয়াম প্রভৃতি 

হাল্কা মৌলিক পদার্থকে আঘাঁত করবার পর 
উত্পন্ন নিউটন কণিকা নিয়ে গব্ষেণা করছিলেন 

তখন লক্ষ্য করেন যে, আল্ফা কণিকার উৎস সপিয়ে 

নিয়ে যাবার পরেও আঘাতপ্রাপ্ত মৌলিক পদার্থ- 
শুলি থেকে একপ্রকার রশ্মির বিকিরণ হচ্ছে। 

পরীক্ষান্তে তার] নিয় করেন-_-এ বিকিবিত রশ্মি 

হচ্ছে ধনাত্মক তড়িত্যুক্ত ইলেকট্রন--যার নাম 
দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। যেমন গ্রারুতিক 

তেজজ্ছির পদার্থ থেকে বিটা কণিকা নির্গত হয়ে 

থাকে, তেমন এক্ষেত্রে কেক মিনিটব্যাগী পঞ্জিউ্রন 

নির্গত হয়ে থাকে । উপরস্ত প্রাকৃতিক তেজক্ররিঘ- 

তার হ্যায় এই গ্রক্রিয়াও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 

ক্রমশঃ কমে যায়। এই থেকে ঝিজ্ঞানীঘ্বয়্ স্থির 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

“করেন যে, এই প্রক্রিয়ার ফলে অস্থায়ী কৃত্রিম 
তেজক্ফ্িয় কেন্দ্রকে স্থষ্টি হয়েছে, ষা থেকে পজিউ্রন 
মুক্ত হয়ে স্থায়ী অন্ত এক কেন্দ্রকে পরিণত হচ্ছে। 

যেমন, বোরন ও আযালুমিনিয়ামকে আল্ফা কণিকা 

দ্বারা আঘাত করলে যথাক্রমে প্রথমে অস্থায়ী 

রেডিও নাইট্রোজেন ও রেডিও ফস্ফরাঁসের 

কেন্্রকের সৃষ্টি হয়। তারপর সেগুলি থেকে 

পজিট্রন মুক্ত হয়ে যথাক্রমে স্থায়ী কার্বন ও 

সিলিকন কেন্দ্রকে পরিণত হয়। এইভাবে কৃত্রিম 

তে ঈক্ষি়তা আবিষ্কত হলো । 

জোঁলিও এবং আইরিন কুরি কতৃক কৃত্রিম 
তেজন্রিয়তা আবিষ্ষারের পর অন্তান্ত বিজ্ঞানীর! 

এই সম্বন্ধে গবেষণ| সরু করেন। গব্ষেণার 

ফলে আবিষ্কৃত হলো যে, কেবলমাত্র আল্ফ- 

কণিকার আঘাতেই নয় প্রোটন, ডয়টেরন এবং 

নিউট্রন ঘ্বারাঁ আঘাত করেও কৃত্রিম তেজক্ষিয় 

পদার্থ হুষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়া পঞ্জিউনে্র 

পরিবর্তে কয়েক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনও মুক্ত হয়ে থাকে। 
এই সব কৃত্রিম তেজক্ক্ি্ পদার্কে বলা হয় 

রেডিও আইসোটোপ। আজ পধন্ত কৃত্রিম 

উপায়ে প।চ শতেরও অধিক বিভিন্ন রেডিও আঁই- 

মৌটোপ শুষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বতমানে 

রেডিও আইসৌটোপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান 

এবং ইঞ্রিনিয়ারিং নানাবিধ শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন 

কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

নিউটন আবিষ্কারের পর প্রখ্যাত ইটালীয় 

পদার্থ-বিজ্ঞানী এনরিকো। ফেমি প্রায় সব মৌলিক- 
পদার্থের উপর নিউট্রন প্রয়োগ করে কি ফলাফল 

হয়ঃ তা নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন রোম বিশ্ব 

বিচ্ালয়ে। তিনি দেখলেন, পরমীণুর কেন্দ্রক 

অধিকসংখ্যক নিউট্রন ধারণ করবার ফলে কখনও 

কখনও অস্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হয় এবং সেটি 

স্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হবার কালে বিটাকণিকা 

মুক্ত করে। এর ফলে মূল পরমাণুর পারমাণবিক 

সংখ্যা এক এক করে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন 

পরমাণু-জগতের অন্তরালে ৬৫ ১ 

ফেন্সি ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন প্রয়োগ করে 
ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অধিক পারমাণবিক সংখ্যা- 
যুক্ত নতুন মৌলিক পদার্থ স্থষ্টি করতে সক্ষম হলেন। 

এই ভাবে ১৯৩৪ সালে জন্ম হলো ট্র্যান্সইউরেনিক 
এলিমেণ্ট বা ইউবেনিয়ামপাড়ের মৌলিক পদার্থ। 
তখনও পর্যন্ত ইউরেনিয়ামই ছিল পিরিয়ডিক 

টেবলের খেষ মৌলিক পদার্থ, যার পারমাণবিক 
সংখ্যা হলো ৯২। তারপর থেকে আজ পযন্ত স্তাপ- 

চুনিয়াম (৯৩), প্লুটোনিয়ীম (৯3), আমেরিপিয়াম 

(৯৫), কুরিয়াম (৯৬), বার্কেলিয়াম (৯৭), ক্যালি- 

ফোর্ণিয়াম (৯৮)) আইনষ্টেনিয়াম (৯৯), ফেমিয়াম 

(১০০), মেগ্ডেলেভিয়াম (১০১), নোবেপিয়াম (১০২) 

--এই সব ট্র্যা্সইউরেনিক এলিমে্ট আবিষ্কৃত 

ইয়েছে। তবে এগুলি খুবই অস্থায়ী এবং অতি 

অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষপ্রাঞ্ড হয়ে ভিন্ন রকম স্থায়ী 

মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়। 

নিউর্রিয়ার ফিপন বা পরমাণু-কেন্্রকের 

বিভাজন বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সবচেয়ে 

বিস্ময়কর আবিষ্কার বলা যেতে পারে। এই 

প্রক্রিঘায় গ্রচণ্ড পর্মাণু-শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে। 

ফেমি কর্তৃক উ্র/ান্সইউরেনিক এলিমেন্ট আবিষ্কারের 

পরু ফ্রান্সে জোলিও কুপ্ি ও শ্যাভিচ, জার্সেনীতে 

অটে। হান, মাইটনার ও ষ্্যানম্যান এই সদ্ধে আরও 
উন্নত গব্যষেণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে 

বিজ্ঞানী হান ও গ্্যাসমযান ইউরেনিয়ামকে শিউউন 

ছারা আঘাত করে আবিষ্কার করেন--ইউরেনি- 

নাম কেন্দীকটি ভেঙে গিয়ে ছুটি পৃথক ও প্রায় সমান 

ভর্সম্পন্ন বেরিয়াম ও ক্রিপটন নামক আইসো- 

টোপের স্ষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সাধারণ 

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, 

তাতে যে পরমাণু কেন্দ্রের সষ্টি হয় তাতে মুল 

পরমাণু অপেক্ষা তার পারমাণবিক সংখ্যা ও পার- 

মাণবিক ভরের খুব নামান্য পরিবর্তন হস্সে থাকে। 

তাছাড়া সে ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে প্রোটন, নিউট্রন বা 

আল্ফা কণিকা মুক্ত হয়ে যায় এবং মাত্র ১৭ 
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থেকে ৩০ মি. ই, ভো. পরমীণু শক্তির উদ্ভব হয়। 

কিন্তু উপরিউক্ত কেন্দ্রকের বিভাজন প্ররক্রিদবা় মূল 

কেন্দ্রটি প্রায় ছুটি সমান অংখে ভেঙে যায়, উপরস্ত 

প্রায় ২০০ মি. ই, ভো. পরমাণু শক্তিরও উদ্ভব 

হয়। 

পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজন আবিষ্কারের সঙ্গে 

সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানাগারে এই নিয়ে উন্নত 

ধরণের গবেষণ| চলতে থাকে । বিজ্ঞনী বোবু ও 

হুইলার গাণিতিক হ্বত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে 

দেখালেন যে, কেবল ভাগী মৌলিক পদার্থের 
ক্ষেত্রেই বিভাঁঞ্গন সম্ভব। আরও জানা গেল, ইউ- 

রেনিয়াম (২৩৪, ২৩৫, ২৩৮) আইমোটোপের 

মধ্যে ইউ-২৩৫কে মন্থর গতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা 

আঘাত করলে বিভাজন প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশী 

ফলপ্রস্থ হয়। তাছাড়া থোরিফীম এবং প্রোট্যাক- 

টিনয়ামও নিউট্রনের আঘাতে বিভাঞ্জিত হয় এবং 

প্রুটোনিয়াম-২৩৯ বিভাজনের ক্ষেত্রে ইউ-২৩৫ 

অপেক্ষা অধিক কার্যকরী । 

কেন্দ্রকের বিভাজন প্রক্রিমায় ষে বিরাট পরম।ণু- 

শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে কাজে লাগাবার উপায় 

উদ্ভাবনের জন্তে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীর! অনুসন্ধান 

করতে লাগলেন। গব্ষেণাস্তে আবিষ্কত হলে। যে, 

ইউরেনিয়ামের প্রতি বিভাজিত অংশ থেকে গড়ে 

একটির অধিক দ্রুতগামী নিউট্রন মুক্ত হয়ে থাকে । 

এই মাধ্যমিক নিউট্রন আবার অন্ত ইউরেনিয়াম 

কেন্দ্রককে বিভাজিত করতে সক্ষম, যার ফলে পুনরায় 

নিউট্রন মুক্ত হয়ে থাকে । এর ফলে ক্রমান্বয়ে 

নিউট্রনের সংখ্য। ও সঙ্গে সঙ্গে বিভাজন ক্রিয়াও 

বৃদ্ধ পেতে থাকে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ পদার্থটি 

বিভাজিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি 
সংঘটিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড 

পরমাথুশক্তিও উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে, এক ঘন 

মিটার ইউরেনিয়াম অক্সাইড ০'০১ সেঁকেণ্ডে এক 
লক্ষ কোটি কিলোওয়াট আওয়ার শক্তি উৎপন্ন 

করে। এই “চেন বিয়্যাকসন” ঝা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

পাহাধ্য নিম্ে বর্তমানে কেন্দ্রকের বিভাঙজন-' 

উদ্ভূত পরমাণুশক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহাঁর করা 

হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

তাছাড়! পারমাণবিক চুলী বা রিয্ল্যাক্টরের মাধ্যমে 

মাজুষের কল্যাণেও এই পরমাণু-শত্তিকে নিয়োজিত 
করবার প্রচেষ্টা আরস্ভ হয়ে সার্থকতাঁর পথে 

এগিয়ে চলেছে। 

বিজ্ঞানীদের গভীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষুত্র পরমাণুর 

অন্তর্দেশ অনুসন্ধান কালে সন্ধান পেয়েছিল ইলেকট্রন, 

প্রোটন ও নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকাগুলির। 

কিন্ত পরমাণু-কেন্দ্রকের মধ্যভাগে যে পরম বিস্ময় 

ও অনন্ত বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে নিরলন 

গবেষণার ফলে আরও কয়েকটি মৌলিক কণিকার 
অন্তিত্ব সন্বন্ধে নি:সন্দেহ হওয়া গেছে। পজিট্রন, 

মেপন, হাইপারন ইত্যাদি কয়েক প্রকার মৌলিক 

কণিকার আবিষ্কার গত ত্রিশ বছরের মধ্যে সম্ভব 

হয়েছে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই 
কণিকাগুলি মূলতঃ পরমাণুর অংশ নয়। পরমাণুর 

কেন্দ্রকের সঙ্গে বিভিন্ন শক্তিশালী কণিকার সংঘর্ষে 

কেন্দ্রকের যে প্রতিক্রিঘ্না ঘটে, তাথেকে উদ্ভৃত 
শক্তির রূপান্তরের ফলে এ সব কণিকার স্্টি 

হয়ে থাকে । 

পূর্বে কৃত্রিম তেজক্রিপ্নতা সম্বন্ধে আলোচনার 

সময় পজিউ্রন কণিকার উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু 

এরও আগে ১৯৩২ সালে মাফিন বিজ্ঞানী আযগ্ডার- 

সন মেঘ-কক্ষের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি 

সম্পর্কে গবেষণাকাঁলে পঞ্জিট্রন কণিক। আবিক্ষার 

করেন। আযাগ্ডারসন মেঘ-কক্ষটিকে একটি বৃহৎ 

ও শক্তিশালী তড়িৎ্-চুষ্ধকের মধ্যে স্থাপন করে 

ছবি তুলে কদধেকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, একই 
বিন্দু থেকে ছুটি কণিকার রেখা বেরিয়ে চুম্বক- 

ক্ষেত্রের দরুণ বিপরীত দ্রিকে বেঁকে গেছে। এই 
ছবি থেকে ধারণা করে নেওয়া যায় যে, কণিক। ছুটির 

একটি ধনাত্মক এবং অপরটি খণাত্মক তড়িত্যুক্ত, যা 

প্রথমে ইলেকট্রন ও প্রোটন বলে ভ্রম হয়েছিল। 



নভেম্বরর, ১৯৫৯. 

“কিন্ত চুম্বকক্ষেত্রের দিক, কণিকা কোন্ দিকে 
বেঁকেছে এবং উপর না নীচে থেকে আছে ইত্যাদি 
নির্ণয় করে পরে স্থিবীকৃত হলো! যে, কণিকা ছুটির 

একটি ইলেকট্রন হলেও অপরটি প্রোটন নয় - 

ধনাত্মক তড়িত্যুক্ত অন্য এক নতুন কণিকা । এই 
সময়ে আগু।রদন একটি বিশেষ অবস্থায় একটি 

মাত্র এমনি কণিকার ছবি তুলতে সক্ষম হলেন, যে 

কণিকাটি ছয় মিপিমিটর পুরু সীদার পাত, ভেদ 

করতে সক্ষম। ছবিটি লক্ষ্য করে দেখা গেল, 

লীগের চেয়ে সীপার পাঁতের উপরে কণিকাটি চুপ্ধক- 
ক্ষেত্রের দ্বারা বেশী বেঁকেছে। এথেকে ধারণ। 

করা হলো, কণিকাটির গতি নীচ থেকে উপরের 

দিকে এবং সীমার পাত ভেদ করবার কালে তার 

বেশ শক্তি ক্ষয় হয়েছে। উপরন্ত এই কণিকা! 

কোন্ দিকে কতখানি বেঁকেছে এবং প্রোটন 

কণিকা-সৃষ্ট রেখার চেয়ে এই কণিকা-রেখার 

দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ইত্যাদি নির্ণয় করে আযাগুারপন 

নিশ্চিত হলেন যে, এটি এক নতুন কণিক-_ 
ইলেকট্রনের প্রায় সমভর ও সমান ধনাত্মক তড়িং- 

যুক্ত । এই কণিকার নাম দেওয়া হলে! পজিউ্রন। 
১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট ও অচিআলিনি 

গাইগার কাউন্টারযুক্ত মেঘ-কক্ষের সাহাষে; পরীক্ষা 

করে পজিউ্রনের অস্তিত্ব সম্বপ্ধে আরও নি:সন্দেহ 

হলেন। মহাজাগতিক রশ্মি ছাড়াও পজিট্রনের 

সাক্ষাৎ আরও কয়েকক্গেত্রে পাওয়া যায়। যথেষ্ট 

শক্তিসম্পন্ন গাম রশ্মির সঙ্গে কোন বস্তর সংঘর্ষে 

একই বিন্দু থেকে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন 
নির্গত হয়, যাকে বল! হয়, পেয়ার প্রোডাকমন। 

প্জিট্রনের আযুফাল খুবই কম এবং তারপরই 
একটি পজিউ্রন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
একটি ফটোন বা বিকিরণ কণিকাম্ন পরিণত হয়, 

যাকে বল! হয়--আযনিহিলেসন। 

১৯৩৭ সালে বিজ্ঞানী আগারপন ও নেদার- 

মেয়ার মেঘ-কক্ষের সাহাষ্যে মহাজাগতিক রশ্মি 

সম্বন্ধে গবেষণাঁকালীন আর একটি নতুন মৌলিক 

পরমাথু-জগতের অন্তরালে ৬৫৩ 

কণিকার সন্ধান পান। এই কণিকার ভর 

ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২৭০ গুণ এবং কণিকাটি 

ধনাতআবক বাখণাআক তড়িত্যুক্ত হয়ে থাকে । মহা- 

জাগতিক রশ্মির অন্তর্গত কণিকা-্থষ্ট মেঘ-কক্ষের 

রেখা বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ রেখার দৈর্ঘ্য, চুম্বক- 
ক্ষেত্রের দ্বারা রেখাটি কতখানি বেঁকেছে, কণিকার 

আয়নিত করবার ক্ষমত1 ইত্যাদি শুক্মরূপে পর্যা- 

লোচন1 করে এই কণিকার আবিষ্কার সম্ভব 

হয়। এই নতুন কণিকার নাঁম মেসন, অর্থাৎ 
মাঝামাঝি ভরবিশিষ্ট এক কণনিকা। সাধারণতঃ 

প্রাথমিক মহাঙ্গাগতিক রশ্মির অন্তর্গত শক্তিশালী 
প্রোটনের সঙ্গে পৃথিবীর বাযুমগ্ডলের বিভিন্ন পরমাণু 
কেন্দ্রকের সংঘর্ষের ফলে মেসন হ্্টি হয়। 

মেসন আবিষ্কারের ছুই বছর পূর্বে জাপানী 
পদার্থ-বিজ্ঞ/নী ইউকাওয়৷ 'অতি ক্ষুদ্র সীসাঁর আস্ত- 
কেন্দীন শক্তির" প্রকৃতি সম্বন্ধে গব্ষেণকাঁলে মেলনের 
ন্যায় এক ভারী কণিকার আস্তত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেন। তিনি দেখান যে, কেন্দ্রকের প্রোটন- 
প্রোটন, নিউন্টন-নিউট্রন, প্রোটন-নিউট্টনের মধ্যে 
পরম্পর একপ্রকার কণিকার মাধ্যমে শক্তির 

আদান-প্রদান হয়ে থাকে-যাঁর ফলে কেন্দ্রক স্থায়ী- 
ভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। ইউকাঁওয়া বণিত 

কণিকার ভরও প্রায় ইলেকট্রনের ভরের ২০০ গ্তণ 

এবং ধনাআবক বা খণাত্মক তড়িত্ধুক্ত। 
আজ পর্যস্ত কয়েক শ্রেণীর মেনন আবিষ্কৃত 

হয়েছে। বুটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী দি, এফ. পাওয়েল 

১৮৪৬ লালে সমুদ্র-পৃষ্টের অনেক উধ্বে বাযুমণ্ডলে 
প্রেরিত ফটোগ্রাফিক ইমালসনে মহাজাগতিক 

রশ্মির অন্তর্গত কণিকা-স্থ্ই রেখা পরীক্ষা করে 

ভিন্ন ভিন্ন ভরবিশিষ্ট তিন প্রকার মেলনের সন্ধান 

পান। এদের পাই-মেসন, মিউ-মেলন ও নিউট্র্যাল 

মেসন বলা হয়। পাই-মেলন অতি অন্ন আমুফ্ষালের 
(২'৬৮১০-৮) পরেই মিউ-মেসন ও নিউট্র্যাল 

মেসনে পরিণত হয়। পাই-মেসনের স্যায় মিউ- 

মেসনও ধনাত্মক বা খণাত্মক তড়িৎ্যুক্ত হয়ে থাকে 



৬৫৪ 

এবং অল্প আমুফ্ষ'ল পরেই (২৮ ১০-৬ সে. ) একটা 

ইলেকট্রন বা পজিউ্ন এবং নম়টিনোতে (অতি 

অল্প ভরবিশিষ্ ও বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ এক কণ্কা) 

পরিণত হয়। এছাড়া ইলেকট্রনের প্রায় ১০০০ 

গুণ ভরবিশিষ্ট টাউ-মেসন, [,থিটা-মেদন, কাপ্পা- 

মেসন, সাই-মেপন ইত্যাদি আরও কয়েক শরেণীর 

মেননও আবিষ্কত হয়েছে। 

মাত্র কয়েক বছর পূর্বে প্রোটন অপেক্ষা ভারী 

হাইপাঁরন নামক আর একপ্রক্কার কণিকার 

সন্ধান পাওয়া গেছে। মহাজাগতিক রশি সম্বন্ধে 

গবেষখাকালে রচেষ্টার ও বাট্লার নামক বৃটিশ 
পদার্থ বিজ্ঞানীদ্বয় ১৯৪৯ সালে ইলেকট্রনের প্রায় 

২২০০ গুণ ভরবিশিষ্ট এই হাইপারন কণিকা 

আবিষ্কার করেন। হাইপারন ধনাত্মক বা খণাত্মুক 
তড়িতযুক্ত বা বিছ্যুতৎনিরপেক্ষ হয়ে থাকে এবং 

এর গড় আমুক্কাল প্রায় এক সেকেব্ের কয়েক 

কেটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এটি সাধারণতঃ 

একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রন ও একটি খশীত্মক 

বা একটি ধনাত্মক পাই-মেসনে পরিণত হয়। 
আমর জানি, হাইড্রোজেন ও হিলিদাম পর- 

মাঁণুর কেন্দ্রক যথাক্রমে প্রোটন ও আল্ফা কণিকা। 

আরও যে মৌলিক পদার্থ আছে তাদের পরমাণু, 
গুলি সব ইলেকট্রন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ কেবল 

তাঁদের কেন্দ্রকগুলি স'ধারণ পাঁথিব অবস্থার 

সাধারণতঃ থাকে না। মৌ'লক পদার্থের পার- 
মাণবিক সংখ্য। যত বৃদ্ধি পায় তত তার কেন্দ্রকের 

প্রোটন সংখ্য। বা ধনাত্মক তড়িতাবেশও বৃদ্ধি 

পেতে থাকে; কিন্তু পাথিব অবস্থায় এত বেশী 

ধনাত্মক তড়িৎ্যুক্ত কেন্দ্রক পৃথক হয়ে থাকতে 

পারে ন।--পর্দাই আশেপাশের ইলেকট্রন তার 

সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত 

হবার চেষ্টা করে। কিন্ত ব্র্যাডট্, পিটাপ” প্রভৃতি 

কয়েকজন মাঁকিন বিজ্ঞানী প্রায় ২৮ কিলোমিটার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

উদ্দবে” ফটো গ্রাফিক্ক ইমালপন প্রেরণ করে বিভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের ভারী কেন্দ্রকের অস্তিত্বের সন্ধান 

পেয়েছেন_যে কেন্দ্রক খেকে সব ইলেকট্রন 

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । এরূপ ভারী কেন্দ্রকের নাম 

দেয়া হয়েছে হাইপার ফ্রাাগমেণ্টন্ বা ভারী 

কেন্দ্রক। তবে আয়রন অপেক্ষা ভারী কেন্দ্রকের 

অস্তিত্ব খুব কম। সর্বাপেক্ষী বেশী পাওয়৷ যায় 

হাঁইডোগেনের কেন্দ্রক, অর্থাৎ প্রোটন এবং 

তাঁর পরই হিলিয়াম কেন্দ্রক অর্থাৎ আল্ফা 

কণিকা । আঞ্রকাল ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে মেলন, 

হাইপারন ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে সুটি করা 

হচ্ছে । 

পরম1ণু-জগতের আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার 

হলো, বিপরীত মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব । যেমন, 

পিন হচ্ছে ঠিক ইলেকট্রনের বিপরীত এক 

কণিকা; তাই পজিট্রনের আর এক নাম আযাটি- 

ইলেকট্রন । সালে আযাটি-প্রোটনের 

সন্ধানও পাওয়া গেছে-ষেটি প্রোটনের মমভর- 

বিশিষ্ট, কিন্ত খণাম্রক তড়িত্যুক। আট্টি-প্রোটন 

আবিষ্কারের পর নিউট্রনের বিপরীত এক কণিক), 

অর্ধাৎ আন্টি-নিউট্রনের আন্তত্ব9 ১৯৫৭ সালে 

আবিষ্কৃত হঘ-যার ভর নিউট্রনের সমান, কিন্ত 

তার ম্যাগ নেটিক মোঁমেপ্ট ঠিক বিপরীত। তাছাড়া 

বিজ্ঞানীরা আট্টি-আাটম বা বিপরীত পরমাণুর 

অস্তিত্ব কল্পনা করছেন। 

পরমাণু-জগতের . অন্তরালে যে বিচিত্র ও 

বিস্মমকর ব্ষিয্ন রয়েছে তার মোটামুটি আলোচনা 

এখানে করা হলো] । অপীম বিশ্বজগতের ন্যায় 

একটি পরমাধুও অনন্ত রহম্ময়! আজ পরমাণু 

সম্বন্ধীয় সব বিষয় উদ্ঘাটিত হয় নি। আশা করা 

যায়, অনাগত ভবি্ষ্িতে পরমাণু-জগতের আরও 

অনেক অঙ্জানা বহম্য আবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ 

করে তুলবে। 

৯৯৫৫ 



আযাপেগ্ডিসাইটিস 
প্রীঅমিয়কুমীর মভুমদার 

তলপেটের ডানদিকের কোণে চিন্চনে ব্যথা 

স্থরু হলেই অনেকে হাক-ডাক স্থুরু করে দেন, আর 

বলেন-আমাঁর আর রক্ষা নেই, আযাপেগ্ডিসাইটিস 

হয়েছে। আপেগ্ডিসাইটিণ এমনই পরিচিত রোগ 

সবার কাছে। আ্যাপেত্ডিক্স নামক বস্তুটি বৃহদস্ত্ে 

সিকাম নামীয় একটি অংশের গা থেকে নীচের 

দ্রিকে সামান্ত ঝুলে থাকে । ( ১নং চিত্ত দ্রষ্টব্য ) 

ইংরেজী আইটিস” কথাটির মানে হচ্ছে প্রদাহ। 
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ঠা 6 

গুথম আপেগ্ক্সকে আভ্যন্তরীণ দেহযস্ত্রেরে একটি 

ংশ বলে জেনেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যেঃ 

সর্বপ্রথম এই প্রত্যঙ্গটির ছবি আকেন বিখ্যাত 

চিত্রকর লিওনাদে দ্র] ভিঞ্চি। নর-দেহতত্বের 

বিধান অঙ্গপারে ফ্যালোপিয়াস এবং ভেসালিয়ান 

নামে ছু-জন চিকিৎসক এটির বর্ণনা দেন এবং 

ভেরহায়েন নামে একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এর এই 

নামকরণ করেন। 

///4' £// 
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এযাপোশুক্ 

১নং চিত্র 
আপেগ্িক্সের সম্মুখ-ভাগের দৃশ্য | 

তাহলে দেখা যাঁচ্ছে যে, আপেগ্িক্সে রোগা- 

ভ্রমণের ফলে প্রদাহের স্থস্টি হওয়ার নাম 

আপেও্সাইটিল। 
পেটের মধ্যে এই অদ্ভুত বস্তটির অক্তিত্ব প্রথম 

নজরে পড়ে ফ্যারাও-র দেশে, অর্থাৎ মিশরে। 

মিশরের পিরামিড এবং মমি ইতিহাস-বিখ্যাত। 

যে সব লোক নানাবিধ মশল|, ভেষজ ও স্থগন্ধি- 

দ্রব্যাদি মৃতদেহে মাখাবার কাজে নিযুক্ত থাকতো 

তাঁদের বল! হতো! 70759100671 এরাই সর্ব- 

চার ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি পুরু একমুখ খোল! 

টিউবের মত এই বস্তুটি দেখতে অনেকট] পোকার 

মত। তাই একে ইংরেজীতে বলা হয় ৬9101 

€01027 ডে/০01]) 91200) 80001701ফ1 দেহে 

এর প্রায় কোন কাঞ্জ নেই বললেই চলে। 
তাই মধ্যযুগের আনাটমি এবং সাজণরিতে 

নিশ্রয়োজনীয্ এই অংশটির নামের উল্লেখ ছিল ন1। 
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টার নামে জনৈক চিকিৎসক 

এই অপ্রয়োজনীয় বস্তটির অনিষ্টকারিভার এক 



৬৫৬ 

ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এ সময় বেশ কিছু 

সংখ্যক রোগী আযাপেণ্তিসাইটিসে আক্রান্ত হয়। 
১৭৫৯ এুষ্টাব্বে মেষ্টিভিয়ার নামে অপর একজন 

চিকিৎসক এই রোগের নানাবিধ উপসর্গের 

বিষয় বর্ণনা! করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 

সেণ্ট জন হাসপাতালে ভাঃ কব্লডিয়াম আযমিয়াণড 

সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার করে 

রোগাক্তাস্ত আ্যাপেত্ক্ম উত্পাটিত করেন। এই 
অস্ত্রোপচারের সংবাদ ১৭৩৬ খুষ্টাব্ষে রয়্যাল 

সোসাইটির 61511095011515211001058061003-4 

প্রকাশিত হয়েছিল। তবে নিখুতিভাবে এই 

রোগ নির্ণয় এবং তাঁর উপসর্গা্দির বর্ণনা পাওয়! 

যায় উনবিংশ শতকের শেষ কুড়ি বছরের মধ্যে। 

প্রতি বছর সমগ্র দেশে বছলোৌক এই রোগে 

আক্রীস্ত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ স্রীলোকের 

চেয়ে পুরুষেরা প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় এই রোগের 
কবলে পড়ে। বয়সের কোন বাছবিগার নেই-_ 
অতি শিশু থেকে আরম্ভ করে একশো বছরের 

বৃদ্ধ পর্যস্ত কেউ এ-রোগের হাতি থেকে রেহাই 
পায় না, অর্থাৎ যেকোন বয়সে এই রোগ হতে 

পারে। তবে প্রবীণদের চেয়ে নবীনেরাই এই 
রোগে বেশী ভূগে থাকেন। যারা অতিরিক্ত 

মাংসাশী তাদের এই রোগ হওয়! খুবই স্বাভাবিক। 
হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, নিরামিষভোজীদের 

চেয়ে অধিক সংখ্যক আমিষভোজীরা এই রোগে 

আক্রান্ত হয়ে থাকে। পূর্বেকার দিনে অস্ত্রোপচারের 

পরেও ব্ছলোক মারা যষেত। বিগত ১৯৩৯ সালে 

ইংল্যা্ড এবং ওযেল্সে এই রোগে মৃত্যুর হার 

ছিল ২,৭২২ এবং আযার্টিবায়োটিক গোঠীর 
ওষুধ (যেমন-__পেনিপিলিন, ষ্রেপটোমাইপিন 
ইত্যাদি ) চালু হবার ফলে ১৯৪৯ সালে মৃত্যুসংখ্যা 

১,২৪৬-এ নেমে এসেছে । তবে এর পিছনেও 

একটি কথা আছে-স্লোক যত বেশী কুসংস্কারমুক্ত 

হয়ে বিজ্ঞানের কাছে আত্মলমর্পণ করবে, আফ়ুর 

পরিমাণও তাঁদের তত বেশী বেড়ে যাঁবে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ] 

৫দনন্দিন খাঁগ্ে আমিধজাতীয় পদার্থের পরিমাণ * 

খুব বেশী এবং মেই অনুপাতে শ্বেতসারের 

( কার্বোহাইড্রেট ) অংশ সামান্য হলে এই রোগের 
আক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। বিড়ালের পেটে 

কৃত্রিম আপেগ্ক্স বপিয়ে বিবিধ পরীক্ষার পর 

উপরিউক্ত পিদ্ধান্তে আদ। গেছে । 

আজকালকার ধিনে আমর যে ধরণের খাগ্যদ্রব্য 

গ্রহণ করি, সেগুলি এত বেশী ছুষ্পাচ্য যে, তারা 

বৃহদন্ত্রের কোনন নামক অংশের সরবরাহকারী 

নাকে উত্তেজিত করতে পাঁরে না। সেহেতু 

কোঁলনের 1৮960: 1721%০-এরু কর্মক্ষমতা হাঁস 

পাঁয়। এর ফলে আপেও্িক্সের মধ্যে কোন 

খাছদ্রব্য হঠাৎ ঢুকে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে 

পারে না এবং সেই আবদ্ধ খাগ্যকণ। ত্রমে ক্রমে জমে 

গিয়ে কঠিন হতে থাকে । সেই কঠিন বন্ত তখন 
আযপেগ্ডিক্সের অভ্যন্তরে থেকে দেই অংশের 

আয়তন বাঁড়িয়ে তোলে । জোর করে আপেত্িক্সের 

আয়তন বেড়ে যাবার দরুণ আক্রাস্ত স্থানে 

প্রদাহের শ্যটি হয়। সে সময় আপে্কে 

সরবরাহকারী রক্তধমনীগুলির রক্তপ্রবাহে বাধার 

স্্টি হয়। এই অবস্থাকে বল] হয় আযপেও্ডি- 
সাইটিণ। সাধারণতঃ তিন বছরের কম বয়সের শিশু- 

দের এই রোগ হয় ন। বললেই চলে। তবে অত্যন্ত 

রুগ্ন শিশুর তিন বছরের কম বয়দেও এ রোগ 

হতে দেখা গেছে। বৃদ্ধের যুবকর্দের চেয়ে অনেক 

কম সংখ্যায় এই রোগে ভোগে, সে কথা আগেই 
বলা হয়েছে। তিন ব্ছর ব্যসের পর থেকেই 
এই রোগের আক্রমণ হতে পারে; তার কারণ এই 
প্রায় এই সময় থেকে শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষের 
মত সব রকম খাগছ্যেত আম্বাদ পেয়ে থাকে। 

এই রোগে নানারকমের আণুবীক্ষণিক জীবাণু 
আপেত্িক্সিকে আক্রমণ করে প্রদাহের স্থটি করে। 

এই জীবাণুর মধ্যে কোলন ব্যাসিলাস্ এবং ট্রেপ টো- 

কককাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 

কারুর পেটের মধ্যে কোন জান়্গায় ফোড়া 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

হলে সেখানে স্বভাবতঃই দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ তৈরী 

হয়। সে সময় নানারকম জীবাণু খাছদ্রব্যের 

সঙ্গে অথবা রক্তশ্রোতের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে 

আপেিক্সের দেয়াল আক্রমণ করে। খাছোর 

মধ্য দিয়ে জীবাণু আপে্ক্সে প্রবেশ করে ধীরে 

ধীরে আাপেত্ডক্নের মধ্যেকার লুমেন বুজিয়ে ফেলে । 
তার ফলে আযাপেগ্ডিক্স থেকে শ্রেক্সা বাইরে বেরুতে 

পারে না। অনেক সময় আবার এ প্রত্যঙ্গটি 

এমনভাবে বেঁকে যায় যে, তার নিয়াংশে দূষিত বস্ত 
আটকে যায়। উপরে বণিত যে কোন একটি 

কারণে আপেত্ক্ে গ্রদাহ এবং ক্ষতের সুচনা হয়। 

আযপেগ্তিসাইটিস 

1 না 
/] 0, 

৬৫৭ 

অবস্থান্থ্যায়ী এই রোগকে তিনভাগে ভাগ 
কর! হয়েছে--(১) আকিউট, (২) রেকারেণ্ট ও (৩) 

ক্রনিক। প্রথমে আযাকিউট বামারাত্মক শ্রেণীর 

আযপেণ্তিসীইটিস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা! 
যাক। এই বিশেষ শ্রেণীর রোগে যে কোন 

দেশের যে কোন লোক আক্রান্ত হতে পারে। 
তবে বনজঙ্গলের অসভ্য যারা খুব কম মাংস খেয়ে 

থাকে বা খেলেও আধুনিক প্রথায় খায় না, তাঁদের 

মধ্যে এই এই রোগ খুব কমই হয়। ভারতবর্ষে 
প্রাচীনকালে মাংস-ভক্ষণের রেওয়াজ খুব বেশী 

ছিল না বলে তত্কালীন ইতিহাসে এই রোগের 

৯] 

4141 1 লি 

২নং চিত্র 
আযপেগ্ডিক্সের পশ্চাৎ-ভাগের দৃশ্ | 

আপেওিঝ্সের কিছু অংশ পেরিটোনিম়াম দিয়ে 

ঢাকা থাকে (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আযপেতিক 

আাস্ত হলে পেরিটোনিয়ামও রোগগ্রস্ত হতে 

পারে এবং দেই অবস্থাকে বলা হয় পেরিটোনাইটিস্। 

ক্রমীগত প্রদাহের সট্টি হবার দরুণ আপেগ্িকসটি 

বেকে গিয়ে তাঁর মাংসপেশী পুরু হয়ে ওঠে এবং 

অনেক সময় থলির মত আকার নেয়। 

আযপেত্ডিক্সের সব অংশই যদি রোগাক্রান্ত 

হয় তাহলে আযপেও্িক্পের রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ 

হয়ে যায়। সেখানে গ্যাংগ্রিনের সৃষ্টি হয়, আর 

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা ও প্রদাহ সরু হয়। 

তেমন কোন উলেখ পাওয়া যায় না। মিশর, 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং ভারতের অনেক স্থানে 

এই রোগের আক্রমণ খুব কম বলে জানা গেছে। 
আগে লোকের ধারণ! ছিল যে, কোন গ্ুকারে 

যদ্দি পিন, কোন ফলের বীজ, টুথ ব্রাশের কুঁচি, 
ভাঙ্গ। এনামেলের থালায় খাবার সময় এনামেলের 

টুকরা আযাপেত্ডিক্সের মধ্যে ঢুকে যার-__তাহলে 
এই রোগ হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে 

যে, এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। তাছাড়া এসব 
দ্রব্য পেটের মধ্যে সচরাচর যাঁওয়া সম্ভব নয়। 

এই রোগে আক্রান্ত বহু বোগীর ইতিহাঁন 
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থেকে এই সিদ্ধান্তে আস! গেছে যে, সহরের 

লোকেরা এই রোগে বেশ ভোগেন। মাংস 

খাবার পরিমাণ খুব বেশী হলে এবং খাদ্য সহজপাচ্য 
না হলে স্বভাবতই কোষকাঠিন্ত দেখা দেয়। 

এই ছুটি কারণ আযাপেঙ্সাইটিন স্থষ্টির সহায়তা 

করে। তাছাড় ব্দহজমের জন্তে দাতের গোড়ায় 

পৃঁজ জমা ও দাতে পাথুরি পড়াও অস্বাভাবিক নয়। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বাস্থ্যবান লোকেরা এই 

রোগে বেশী ভুগে থাকে। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে 

কোলনে প্রদাহের স্ষ্টি হয়, যাকে বলা হয় 

কোলাইটিন। ইন্ফ্য়ো এবং বাতরোগের 
আক্রমণও প্রায়ই হতে থাকে, এই রোগের গ্রারস্তিক 
অবস্থায়, হঠাৎ নাভির চারপাশে যন্ত্রণা সবর, হয়ে 

চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে । আপেগ্িক্সে রক্ত-সরবরাঁহ 

যত বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে যস্ত্রণার প.রমাণও ততই 

বাড়তে থাকে । প্রায় বারো! ঘণ্টা তীব্র যন্ত্রণ। 

অনুভব করবার পর তলপেটের ডানদিকে এক 

অংশে এ যন্ত্রণা কেন্দ্রীভূত হয়। এ অংশ দপদপ, 

করতে থাকে, আর গাবমি ভাব, মাথাঘোরা, ঝমি 

ইত্যাদি আরম্ভ হয়। ৯৯০ থেকে ১০১” ফাঃ 
পর্যন্ত জর ওঠাঁও অন্বাভীবিক নয়। এই রোগে 
তলপেটের ডানদিকে যে যন্ত্রণা হয় তাকে অনেক 

সময় শৃলব্যথা বলে ভুল করা হয়। এ-সময়ে 

রোগী সর্বদাই বুকের ডানদিকের উপর চাপ দিয়ে 

শুতে ভালবাসে । এই রোগে যে মব উপপর্গ দেখা 

দেয়, সেগুলি সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা যাক। 

(১) পেটে যন্ত্রণা--এই উপসর্গের কথা আগেই 

ভালভাবে বলা হয়েছে । 
(২) বমি--এই রোগে বিশেষভাবে শিশুদের 

বারে বারে বমি হতে থাকে। বমির সঙ্গে স্ঙ্গে 

পেটে যন্ত্রণাও ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে। অনেক 

সময় এই অবস্থাকে ব্দহজম বা খাছ্যে বিষক্রিয়ার 

উপসর্গরূপে ধরা হয়। 

(৩) ক্ষধামান্দ্য যন্ত্রণা আরস্ত হবার প্রায় 

ছু-একদিন আগে থেকেই খাছ্ গ্রহণে অনিচ্ছ! হয়। 

শন ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

(৪) গা-বমি ভাব--এটি বমির পূর্বলক্ষণ মাত্র; 
বয়স্ক রোগীদের বমি না হলে এই উপদর্গ থাকে। 

(৫) কোষ্ঠকাঠিন্ত--এটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
এবং প্রধান উপপর্গ। আবার অনেক সময় পেটের 

গোলমাল আরম্ত হতে পারে । এর কারণ হচ্ছে__ 

আপেগ্ডকঝ্সে তীব্র প্রদাহ স্থুরু হলে বৃহদস্ত্রের 

একটি অংশ কোঁলনের নায়ু উত্তেজিত হয়ে মল- 

ত্যাগের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে । 

এ-ছাঁড়া এ একই কারণে মুত্রথলিকে সর- 
বরাহকারী স্নায়ু উত্তেজিত করে মূত্রত্যাগের মাত্রা 

বাড়িয়ে দেয়। 

এবারে রেকারেণট আপেত্তিসাইটিস সম্বন্ধে 

কিছু আলোচন1] করা য!ক। কেউ যদি একবার 

আপেগ্তিসাইটিসে আত্রীস্ত হয়, তাঁহলে পরবর্তী- 

কালেও তার বারে বারে এ রোগে আক্রান্ত 

হবার সম্ভাবনা থাকে। বার বার আক্রমণ হয় 

বলেই এর নাম “রেকারেণ্ট" হয়েছে । বিশেষভাবে 

যাদের আপেগ্ক্সে কোন দিন ফোড়] হয়েছিল, 

তারা ঘন ঘন এই রোগের আক্রমণে ভুগে থাকে। 
কয়েক সপ্তাহ যাবার পর যন্ত্রণা আপনাঁথেকেই 

কমে যায়। 

ক্রনিক আ্যাপেগ্সাইটিস-রোগ পুরনো 

হলে তেমন কোন উপপর্গ নজরে পড়ে না। 

তবে রোগী ক্রমশঃ দুর্বলতা, ক্লান্তি, অজীর্ণত1 এবং 

পেটের নান। স্থানে বেদনা অনুভব করে। 

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, আর তলপেটের ডানদিকে 
চাঁপ দিলে শক্ত বলে মনে হয়। দীর্ঘদিন বিন! 
চিকিৎসায় থাকলে এই রোগের সঙ্গে পাকস্থলী 
এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রের ডিওডিনামে ক্ষত উৎপন্ন হতে 
পারে। তাছাড়া কোলাইটিস, অগ্টিও-আর্থইটি 
প্রভৃতি নান| ব্যাধিও বান। বেঁধে রোগীর জীবন 
আরে দুঃনহ করে তোলে। 

এই রোগের চিকিৎসা গ্রপঙ্গে প্রথমেই কোষ্ঠ- 
পরিষ্কারের কথা বলতে হবে। যন্ত্রণা উপশমের 
জন্যে পেখিভিন বা এ জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো বা 
ইনজেকশন দেওয়া হয়। এ রোগের সর্বাবস্থাতেই 
একমাত্র চিকিৎসা--অস্ত্রোপচার। 



সঞ্চয়ন 

আধুনিক চিকিৎসায় প্লাষ্টিক 
আধুনিক শল্য-চিকিত্পায় প্লাষ্টিক সম্পর্কে 

লিওনার্ড জি. রুল লিখেছেন--পাচ বছর পূর্বে 
লগ্ডনের একটি কাগজে প্রকাশিত হয় যে, একজন 

মহিলাকে প্রার্টিকের পা দিয়ে হাটতে দেখা 

গেছে। এই সংবাদটিতে আরও বল] হয়--উরুর 
অস্থি-র উপরাঁংশ, যেখানটা পেল্ভিসের কোটবের 

সঙ্গে যুক্ত, সেখাঁনট1 অপারেশন করে বাদ দেওয়া 

হয়েছে এবং ফিমারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরিয়ে 

ফেলা হয়েছে। 

প্লার্টিক দিয়ে উরুর অস্থির এই উপরাঁংশ বা 

হেড তৈরী করে কোটরের মধ্যে ঠিক মত তা 
বসিরে দেওয়া হয়। এই উপরাঁংশের মধ্যে 

তারগুলিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে 
এক্স-রে'র সাহায্যে এই অংশের নড়াচড়া এবং 

প্া্টিকের সন্ধিস্থলটি সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে 

কি ন।, তা সহজে লক্ষ্য করা যায়। 

এই ধরণের অপারেশন এই প্রথম নয়। 
প্রথমদিকে উক্ণর অস্থি-র গ্রীবার সঙ্গে প্লাষ্টিক হেড 

যুক্ত করা হতো । প্লাষ্টিক ব্যবহার করবার পূর্বে 

শল্য-চিকিৎসকেরা কলঙ্ক-গ্রতিরোধক ইম্পাতের 

অংশ দিয়ে উরু-সন্ধি মেরামতের চেষ্টা করতেন; 

কিন্ত প্রার্টিক হাল্কা হওয়ায় তারা মনে করেন, 

এতে শরীরের তত্তর প্রদাহের কোন সম্ভাবনা দেখা 

দেবে না। 

এই প্রদাহের প্রশ্ন থেকেই প্রাটিক বা অন্ত 

কোঁন উপকরণ ব্যবহাবের প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রদাহ 

মান্ষের শরীরে নানারকম অস্বস্তিকর অবস্থার 

হষ্টিকরে। এমনকি, এর ফলে রক্তে বিষক্রিয়া 

পর্বস্ত হতে পারে এবং ক্রমশঃ ক্যান্সীবের মত কঠিন 
রোগও দেখা দিতে পাবে। 

প্লাষ্টিক নিয়ে বৃটেনে ব্যাপকভাবে কাজ হ্থরু 

হয় ( বৃটেনেই প্রথম উরুর অস্থি-র অপারেশন হয়) 

এবং শল্য-চিকিৎসক, নাঁর্ঁপ এবং দস্ত-চিকিসকদের 

চাহিদা অন্ুধায়ী প্রাষ্টিকের নানারকম উপকরণ 

উদ্ভাবিত হয়। এ-বিষিয়ে বুটেনের একজন বিশেষজ্ঞ 

ডাঃ এস. এ. লীভার বলেন, বিশ্বের বাজারে এই 
ধরণের প্রাষ্টিকের উপকরণ প্রতি বছর ৫০০ টনেরও 

বেশী বাইরে রপ্তানী হচ্ছে এবং এর অধিকাঁংশই 

যাচ্ছে দন্ত-চিকিৎসকদের কাছে। 

শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে, প্রতি বছর প্রায় 

১৫০১০০৫,০০৫ াঁত তৈরী হচ্ছে এবং তার গ্রায় 

অর্ধেক ব্য*্হত হচ্ছে বৃটেনে । যে প্লেটের উপর 

দাতগুলি -বসাঁনে। হয়, সেই প্লেটটি আগে হতো 

বিশেষ ধরণের রবারের, এখন ত1 আর একরকমের 

প্লাষ্টিক দিয়ে তরী হচ্ছে। প্লার্টিকের যে ছুটি 

উপকরণ দিয়ে ছু-পাটি দাঁত তৈরী হচ্ছে, সেই 
উপকরণকে প্রতিবারের চর্বণে প্রায় ২০০ পাউণ্ডের 

মত চাপ সহ্য করতে হচ্ছে এবং মানুষ মোটামুটিভাবে 

প্রতিদিন প্রায় ৩,০০০ বার চর্ণ করে থাকে-- 

চুইং-গাম ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও। 
প্রাষ্টিকের দাত বা অন্তান্ত যে সব উপকরণ 

দ্রেহের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হয়, দেগুলি অস্বচ্ছ 

হলেই তাল হয়, যাতে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তাকে 

শরীনের মধ্যে সন্ধান করা সহজ হয়। অপর পক্ষে 

প্লান্টিকের অন্তান্ত উপকর্ণ, ষা স্পাইনাল সাপোর্ট 

হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা এমন হবে, ষাঁতে 

রঞ্জেন রশ্মি ছায়া না ফেলে তার মধ্য দিয়ে 

ব্রিয়ে যেতে পারে । এতে অস্থির চিত্র ভাল 

ভাবে তোল। সম্ভব হয়। 

বুটেনে প্লা্টিকের বিচিত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গে 
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প্রাটিকের চোখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

পূর্বে কাচের চোখ মানুষকে যথেষ্ট কষ্ট দিত। 

এতে চোখের জলের পরিমাণ অহেতুক বেড়েই 
যাঁয়। এই চোখের জলের মধ্যে আছে ফ্লোরিন, 

য| কাঁচ ক্ষয় করে ফেলে এবং কখনও কথনও 

চোখের কোটরের মধ্যে কাচ ফেটে যাওয়ার কারণ 

ঘটে। এখন কৃত্রিম চোখ তৈরী হচ্ছে, দাত যে 

ধরণের প্রার্টিক দিয়ে তৈরী, দেই ধরণের প্রার্টিক 

দিয়ে। এতে চোখের অন্বস্তির ভাব অনেক কম 

হয়ে থাকে । 

ডাক্তীরী চিকিৎসার দিক দিয়ে বোধ হয় 

প্লািকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হলে! ব্লাডারের 

জন্যে ব্যবহৃত টিউব । এই ধরণের আর একটি উপকরণ 

হলে! শিশুদের ফীডিং টিউব। আযানেস্থেটিষ্টর। 

প্রাষ্টিকের মুখোল ব্যবহার করেন। এর একট। 

স্থবিধা হলো এই যে, এতে রবারের কোন গন্ধ 

পাওয়া যাঁয় না। এই গন্ধটাকে অনেক সময় 

আযানেস্থেটিক বলে ভুল করা হয় এবং কেউই তা 

পছন্দ করে না। 

অপারেশন থিয়েটারে রোগীর জ্ঞানশুন্ত অবস্থায় 
মুখের মধ্যে একট। টিউব প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার 

গ্রয়োজন হয়, যাতে জিভটি পেছনে ঝুলে গিয়ে কঠ- 

বোধ না করে। এখন এই টিউবগুলি হয় প্াঞ্টিকের। 

এই প্লার্টিক দিয়ে সিরিগ্ত পর্বস্ত তৈরী হচ্ছে । এতে 

একটা সুবিধা হলো এই যে, পিরিঞগুলি দামে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বধ, ১১শ সংখ্যা 

অনেক সম্তা এবং একবার ব্যবহারের পর ফেলে 

দেওয়া যায়। 

প্া্টিকের উপকরণগুলির শোধন সম্পর্কে ষে 

নতুন ব্যবস্থা অবলম্ধন করা হচ্ছে, ছার গুরুত্ব 
স্বীকার্য। এখন উত্তাপ বা বাশ্পের সাহাধ্যে এই 
কাজ করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত 

ওয়ানটেজ-এ পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ 

করেছেন যে, প্লার্টিকের সরগ্চামগুলিকে প্রার্টিকের 

ব্যাগে ঢুকিয়ে সীল করে শোধন করা সম্ভব। 

এই শোঁধনের কাজ হতে পারে গামা-রশ্মির 

সাহায্যে। 

ক্যান্সারের মত রোগের চিকিৎসাঁতেও 

প্রা্টিকের ব্যবহার লক্ষণীঘ্স। যে ক্ষুদ্র কলঙ্ক- 

প্রতিরোধক ইম্পীতের সিলিগার রেডিয়াম ও 

তেজগ্রিয় আইসোটোপ শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ে 

যায়, সেই সিলিগারের পরিবর্তে এখন অতি শ্ষুত্র 

প্লাষ্টিকের মিলিগাঁর ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে তত্র 

মধ্যে প্রদাহ স্ষ্টির সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। 
এই প্লাষ্টিক সিলিগাঁর বিকিরণ প্রতিরোধে সক্ষম 

এবং রোগীর পক্ষে দীর্ঘতর সময় শরীরের মধ্যে 

ধারণ করা অনেক সহজ। ক্যান্সারের মত 

একটা ভয়াবহ রোগের চিকিৎসায় এই উপকরণটি 

চিকিৎসক এবং রৌগার অনেকটা দুশ্চিন্তা দূর করতে 

সক্ষম হয়েছে সন্দেহ নেই । 

নতুন ধরণের শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র 

এই যন্ত্র সম্পর্কে জেনেট হুইটন লিখেছেন-_অঝ্- 
ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অট)ানেস্থেটিক্সের চুযফীল্ড, 
বিভাগ সম্প্রতি এক নতুন ধরণের আযানেস্থেটিক 

শ্বানগ্রহণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রট চিকিৎসা- 

জগতে একট] ছোটথাঁটে বিপ্লব স্টি করেছে বলা 
ঘেতে পারে। যে সব দূরবর্তী গ্রামে হাসপাতাল 
নেই, সেই সব গ্রামেও এখন এই যন্ত্রের সাহায্যে 

আযনেস্ছ্টিক্সের মাধমে শল্য-চিকিত্সা করা হচ্ছে। 

এই সব রোগীদের আর তাড়াতাড়ি দূরের পথে 
হানপাতালে প্রেরণ করবার প্রয়োজন হয় না। 

চিন আজ বিশেষভাবে এই নতুন যন্ত্র সম্পর্কে 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অব্সফোর্ডের আযানেস্ছে- 

টিক্সের ঈ্যফীল্ভ, অধ্যাপক সার রবাট ম্যাকিনটশ 

এই নতুন যঞ্্রটির উদ্ভাবক। তিনি চীন কর্তৃক 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

মন্থটির কার্যকারিতা সম্পর্কে আভাস দেখার জন্যে 

আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি শীদ্রই চীন যাত্রা 

করবেন এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বের 

হবেন। 

এই নতুন আযনেহ্েটিক শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র “এমে।” 
(70, অর্থাৎ 70736017) 00176091), 0:%- 

0010) নির্মাণ করেছে অক্সফোর্ডের একটি ফার্ঁ, 

শ্যফীল্ড, বিভাগের সহযেগিতায় তাঁরা মুল 
মডেলটির উন্নতি সাধন করে। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ 

করা যেতে পারে ষে, ১৯৫২ এব*খ ১৯৫৬ সালের 

মধ্যে মূল মডেলটি নিমিত হয়। 
এমো যন্ত্রটি প্রমাণ করেছে--ঘে সব বড় বড় 

যন্ত্র বর্তমানে হাপপাতালগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে 
তাদের তুলনায় তার কার্কারিতা অনেক বেশী। 
এমে! সম্পর্কে একটা প্রধান কথা হলো এই যে, 

যন্ত্রট কাঙ্জের জন্যে গ্যাপ সিলিগারের উপর নির্ভর- 

শীল নয়--আযানস্থেটিক মিক্চার প্রয়োগ করা হয় 
শুধু বাতাসের সঙ্গে । 

যে সব দেশে অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্মাইডের 
সিলিগার পাওয়া মায় না বা যে সব দেশে 

গ)াঁসের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় গ্যান ব্যবহার সম্ভব 

হয় না, সেই সব দেশে এই যস্ব ব্যবহার করে বুঝা 
যায়, এর স্থুবিধ। কতখানি। একস্থান থেকে অন্য 

স্থানে পিলিগার নিয়ে যাঁওয়ারও একট] সমস্থ 

রয়েছে। এখনও বিচ্ছিন্নভাবে দেশের মধ্যে এমন 

সব হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে 
অর্থব্যয় না করলে গ্যান পাওয়া! যায় ন।) কারণ 

পরিবহনের সুবিধা সব জায়গায় সমান নয়। 

সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করলেই বিশেষজ্ঞের 

তত্বাবধানে একজন মেডিক্যাল অর্ডালি সহজেই 
এই যস্বটি ব্যবহার করতে পারে, অথচ যে জটিল 
যন্ত্র এখন ব্যবন্বত হচ্ছে, তার পরিচালনের দায়িত্ব 

গ্রহণ করতে পারে একমাত্র অভিজ্ঞ আনেস্ছেটিস্ট। 

এটা একটা মস্ত বড় কথা। যে সব ছোট ছোট 

হাসপাতালে অভিজ্ঞ লোকজনের অভাব, সেই সব 

সঞ্চয়ন ৬৩৬১ 

হাসপাতালে এই যন্ত্রটি যে বিশেষ কার্ধকরী হবে, 

তাঁতে আর সন্দেহ নেই। 

এম সহজ বহনযোগ্য হওয়ায় সামরিক 

ব্যবহারের কথাই প্রথম চিন্তা! করা হয়। বর্তমানে 

তা সাধারণ মেডিক্যাল উপকরণ হিনাবে বিভিন্ন 

দেশের সেনাবাহিনীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। গত 

যুদ্ধের শেষদিকে আযানেস্থ্টিক্সের হ্্যুফীল্ড্ বিভাগ 

এমো সম্পর্কে কাজ আরস্ত করলেও এই শ্বাসগ্রহণ 

যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় যুদ্ধের শেষে, দেশে 

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর। যাহোক, যষ্ত্রট যে 

শল্য-চিকিৎসার কাঁজ সহজসাধ্য এবং নিরাপদ 

করেছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। যে 

চিকিৎসা একদিন সহরের ঝড় বড় হাসপাতালে 

সম্ভব হচ্ছিল, তা আজ দূরবততাঁ গ্রামেও সম্ভব 
হবে। 

রোগী যে ইথার-বাপ্প গ্রহণ করে, সেই বাষ্পের 
শতকরা হার নিয়ন্ত্রিত কর! হয় হস্তচালিত কণ্টেল 

ট্যাপের সাহায্যে। ইথার-বাস্পের সরবরাহ বজায় 

রাঁখা একট] কঠিন কাজ) কার্ণ অবশিষ্ট তরল পদার্থ 
অতি শীঘ্র শীতল হয়ে যায় এবং তার ফলে বাশ্পের 

পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। পূর্বের উপকরণটিতে 

এই সমন্তা সমাধন করবার চেষ্টায় গরম জল 

ব্যবহৃত হতো; কিন্তু তা সত্বেও রোগীর দেহে যে 

বাষ্প প্রয্নোগ করা হয় তার শতকরা হার লব সময় 

ঠিক রাখা সম্ভব হতো না। 
এমোতে স্বয়ংক্রিয় থার্মে-বম্পেন্সেটর থাঁকায় 

রোগী নিংশ্বাসের সঙ্গে যে বাম্প গ্রহণ করে তার 

শক্তির কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি ভাল্ভের 

সাহায্যে তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ হয়। বেশী রকম 

গরম হলে এবং বাম্পীভবনের হার বৃদ্ধি পেলে 
ভাল্ভ, বন্ধ হয়ে যায়। আবার ইথার অতিরিক্ত 

বাম্পীভবনের ফলে শীতল হলে, বেশী করে বাতাস 

গ্রহণের জন্তে ভাল্ভ, খুলে যায়। এভাবে রোগী 

যে ইথার বাঁন্প গ্রহণ করে তার পন্িমাণ সব সময় 

সমান রাখা সম্ভব হয়। ৰ 



৬ ২ 

১৮৪৭ সালে জন নো! প্রথম ইথার ইনহেলার 

বা শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রের পরিকল্পনা! করেন। তিনিই 
লগ্ুনের প্রথম পেশাদার আযানেস্ট্টিন্ট এবং গ্িন্স 

লিওপোল্ডের জম্মের সময় রাণী ভিক্টোরিরার দেহে 

ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে তিনি খ্যাতির অধিকারী 

হন। সম্ভবতঃ বেদনাহীন সন্তান প্রদবের দিক 

থেকে তার এই কাজ প্রথম; কিন্তু তার কাঙ্গ 

একেবারে ক্রটিশূন্য হয় নি। 

১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে লেভি ছুটি ক্লোরোকফর্ম 

ইনহেলার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেছিলেন, 

মাত্রা ছা'ড়য়ে যাওয়ার ফলেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা 

ঘটে থাকে । ১৯০৫ সালে উদ্ভাবিত যন্ত্7টতে তিনি 
তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। হাতের সাহায্যে 

এই কাজ করতে হতো। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 

ফলে থার্মোমিটারে জলের তাপ হাসের নির্দেশ 

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাম্প-গুকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে 

আরও বেশী করে বাঁতাস প্রবেশ করানো হতো । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

এলব শালগ্রহণ যন্্কে সহজ বহনযোগ্য করে 

তোলা এবং তাঁদের বৈদ্যুতিক সরবরাহের উপর 

নির্ভরশীল না করবার জন্যে ১৯৭১ সালে ম্যাকিনটশ 

ও মেগ্ডেদোন অক্সফে!ঙ ভেপারাইজার উদ্ভাবন 

করেন এ-ক্ত্রেও উত্তাপের উত্ম হিসাবে ব্যবহৃত 

হয় উঞ্জ জল; কিন্তু তাতে একটি রাপায়নিক 

থার্মোস্টযাট ব্যবহার করে প্রকোষ্ঠের তাপ নিয়ন্ত্রণ 

করার ব্যবস্থ। করা হয়। 

কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয় 

এবং ১৯৫২ সাঁলে অক্সফোর্ডে এপষ্টিন ও ম্যাকিনটল 

কতৃক এমো যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এই যন্ত্টটিতেই 

প্রথম স্বয়ংক্রিয় থার্মোকম্পেন্সেটের ব্যবহৃত 

হচ্ছে । 

এমোতে কেবল ইথারই নয়, ফ্লুথেন, 

টিলিন ও ক্লোরোফর্মও ব্যবহার করা যেতে 

পাঁরে। 

ইলেকটনিক কম্পিউটরের প্রয়োজনীয়তা 

এই সম্পর্কে ম্পিফেন শ্যাটম্যান লিখেছেন-- 

বুটেনে নিমিত প্রথম কম্পিউটর যন্ত্র স্বাপিত হয় 

১৯৫১ সালের জুলাই মাসের শেষে মাঞ্চে্টার বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে। আট বছর পরে যুক্তরাজ্যে এই কম্পিউটর 

যন্ত্রের সংখ্য। দাঁড়ায় ২০০-এরও বেশী এবং যন্ত্রগুলি 

সরবরাহ হয় বুটেনের নয়টি প্রতিষ্ঠান থেকে। বৃটেনের 

এই সব প্রতিষ্ঠান এখন আরও ১২৫টি যগ্্র নির্মাণে 

ব্যাপৃত রয়েছে। এই সব যন্ত্রের কিছু কিছু 
বিদেশেও রপ্তানী হয়। যুক্তরাষ্্রপহ ১৭টি দেশে 

এই কম্পিউটর যন্ত্র এখন ব্যবহৃত হচ্ছে । এই সব 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটর যন্ত্রকে অনেক সময় বলা হয় 

“ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক । এই নাম স্বভাবতঃই সাধারণ 

লোকের মনে একটা বিভ্রান্তি স্থটটি করে। লোকে 

মন্তিষষ বলতে যা! বোঝে এই যন্ত্রটি তা নয়, এটিকে 
বলা ষেতে পারে, ইলেকউ্রনিক রোবোট বা হ্বয়ংক্রিয় 

যন্ত্র। কারণ এই যন্ত্রগুলি আসল মন্তিষ্ষ থেকে সম্পূর্ণ 

ভিন্ন রকমের । এই ধরণের যন্ত্রের আজ যথেষ্ট 

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। 

একটি গণনকারী কম্পিউটর কতকগুলি সংখ্যা 

নিয়ে যোগ বা বিয়োগ ফল নির্ণয় করতে পারে 

এবং দুইটির মধ্যে কোন্টি বৃহত্তর, তাও স্থির করতে 

পারে । আবেকাম-এ (08০95) যার আড়াই 

হাজার বছরের ইতিহান রয়েছে, তাতে এই কাজ 

হয় তারের উপর গুটি ব্যবহার করে। আধুনিক 

ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক 

অভিঘাঁত। যন্ত্রটি যে কোন ধরণের গণনার কাঞ্জ 

করতে পারে এবং সঠিক শি্বান্তে উপনীত হওয়ার 

জন্তে যন্ত্রটি বুদ্ধিহীনের মত সব দিক দিয়ে চেষ্টা 
করে থাকে । 

ইমেকট্রনিক ফম্পিউটর হলো একপ্রকার 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যন্ত্র চিস্তা করতে পারে না 

কাজেই যে কোন গণনা কার্ধের জন্তে তাকে 
প্রোগ্রাম মাফিক জানিয়ে দিতে হয়, কিভাবে 

কোন্ দ্রিকে অগ্রসর হবে। গণনার সব আংশিক 

উপকরণ এবং নির্দেশ, টবছাতিক অভিঘাতের 

সাহাঁষ্যে যন্ত্রের স্বতির মধ্যে জম। রাখা হয় । 

কম্পিউটরের জন্যে এই প্রোগ্রাম প্রস্ততের কাজ 

সহঞ্জ নয়, এর জন্তে যথেষ্ট দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার 

প্রয়োজন । 

মোটামুটি ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত 

বুটেনের বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে এবং সরকারী গবেষণা 
কেন্দ্রগুলিতেই কম্পিউটর যস্্ব ব্যবস্ৃত হচ্ছিল। 
এর পরে শ্রমশিল্প এবং ব্যবমায় গ্রতিষ্টঠনগুলিতে 

এই যঙ্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখন এই 

যন্ত্র বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের তুলনায় রাসায়নিক 
কাঁজকর্মেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। 

একটি বুটিশ কোম্পানী বিমান-ইঞ্জিন সংক্রাস্ত 

কাঁজকর্ম, বুকেট এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত 

যন্ত্রের ডিজাইন সম্পর্কে কম্পিউটর যস্ত্রের ব্যবহার 
আরস্ত করেছে । কোন কোন স্থানীয় কতৃপক্ষ 

রেট ভিম্যাণ্ড নোট প্রস্তত এবং অন্তাঁন্ত হিসাব 

প্রস্ততের জন্যে কম্পিউটর যন্ত্র স্থাপন করেছেন । 

একটি বিশিষ্ট বৃটিশ ব্যাঙ্ক লগ্ডনের ওয়েস্ট এগ্ডে 

অবস্থিত তার শাখা দ্খরগুলির হিসাব রক্ষার জন্যে 

কম্পিউটর যঞ্ত্রের অর্ডার দিয়েছেন। পেরোল ও 

স্টক কণ্ট্োল সম্পর্কে এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে। 

ছা তিক শক্তি উৎপাদন ও ট্র্যান্সমিশনের ক্ষেত্রেও 
কম্পিউটর গ্রিভমমুহের বিন্তাপ এবং পার" 

সঞ্চয়ন ৬৬৩ 

মাণবিক রিয়্যাক্টরগুলির সঙ্গে টার্বাইন এবং শক্তি: 

উৎপাদক যন্ত্রগুলির ব্যবহার কি পর্যন্ত ফলপ্রদ হতে 

পারে তা সন্ধান করবার কাজে কম্পিউটর ব্যবস্থত 

হচ্ছে। 

মেশিন টুল নির্মাণ সম্পর্কেও কম্পিউটবের 

ব্যবহার লক্ষণীয়-_-ছুটি বুটিশ মেশিন টুল নির্মাণকারী 

ফার্ম এই দিকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। 

এই যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের সময় চার- 

পঞ্চমাংশ বা তারও বেশী হ্রাস পেয়েছে এবং সেই 

সঙ্গে হাস পেয়েছে উতৎ্পাদন-মূল্য। 

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বল! যেতে পারে, কম্পিউটর 

যন্ত্রের কার্ধক্ষমতার শেষ এইখানেই, একথা মনে 

করা ভূল হবে। এই যন্ত্র ভবিষ্যতে য'তে আরও 

অনেক বেশী কাজ করবার ক্ষমতা লাভ করতে 

পারে, তার চেষ্টা চলছে। 

একটি কম্পিউটর বস্ত্র স্থাপনে ষথেষ্ট অর্থব্যয়ের 

প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে, কম্পিউটর 

যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অকারণ অর্থব্যয়ও বন্ধ হয়ে 

যাঁয়। একটি ফার্ম কয়েক বছরের পরীক্ষার পর 

জানিয়েছেন যে, পাঁচ বছরে এই ক্ষতি পুরণ 

সম্ভব । অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে সেটা সম্ভব হবে, তা 
মনে হয় না। 

এর আর একটি দিক হলে। এই যে, যন্ত্রটি পরি- 

চালন কতৃপক্ষ এবং গবে্ষণা-কমাঁদের অবিলম্বে 

গাণিতিক তথ্য সরবরাহ করে তাদের কাজকর্মে 

প্রতভৃত পরিমীণে সহায়তা করছে। বহু জটিল 

সমন্তা এর ফলে দ্রুত সমাধান করা সম্ভব 

হয়েছে। 



কাগজের গুণ ও ব্যবহার 

প্রীক্ষিতীশচক্দ্র সেন 

বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে কাগজ ব্যবহারের 

সীম। সম্প্রপারণ কর] হয়েছে। বিশেষ বিশেষ 

কাজের উপযোগী কাগজ বিশেষভাবে উৎপাদন করা 

হচ্ছে। বর্তমানে যে কোন কাজের জন্যে বিশেষ 

গুণসম্পন্ন কাগজ পাওয়া যায়। বিবিধ উপাদান 

থেকে বিভিন্ন প্রঞ্চিয়ায় নানাপ্রকার কাগজ তরী 

করা হচ্ছে। যাস্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত আশে তৈরী 

খুব সন্তা কাগজ থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণপ্ূপে 
ন্যাকড়ার আঁশের সাহায্যে হাতে-তরী মূল্যবান 
অসংখ্য রকমের কাগজ মানুষের চাহিদ। মিটিয়ে 

থাকে। মোটা, পাঁতিলা, শ্বচ্ছ, অন্বচ্ছ, অমস্থণ 

প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে। তাছাড়া 

কোন কাগজ আবার কালী, তেল, জল প্রভৃতি 

সহজেই শোষণ করে এবং কোন কোন কাগজ এ সব 

তরল পদার্থ প্রতিরোধ করে। 

প্রত্যেক শ্রেণীর কাগজ একই মূল উপাদান-- 
সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন হলেও সব ব্যবহারিক 

প্রয়োজন অন্থ্যায়ী বিভিন্ন কাজের উপযোগী গুণ- 

সম্পন্ন করে প্রস্তত করা হয়। এক শ্রেণীর কাগজের 

যে গুণ বাঞ্চনীয়, অন্য শ্রেণীর কাগজের পক্ষে তা 

ক্ষতিকর। শক্ত কাগজ ঠোডঙা তৈরীর পক্ষে 

ভাল, কিন্ত লিখোগ্রাফির জন্যে নমনীয় কাঁগঞ্জই 
উত্কৃষ্ট। অশ্বচ্ছতাই বাইবেল কাগজের প্রধান 

গুণ, অপর পক্ষে গ্ল্যামিন কাগজের স্বচ্ছতা! 

অত্যাবশ্ঠক। এক শ্রেণীর কাগজ অন্য শ্রেণীর 

কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 

লেখবার কাগজ চোষক কাগজের পরিবর্তে, কিংবা 

ছাপার কাগজ সিগারেট কাগজের পরিবর্তে 

ব্যবহার কর! যায় না। কাজেই সব রকম কাগজের 

গুণ বিচার করবার জন্তে কোন সাধারণ নিয়ম কর! 

সম্ভব নয়। কোন কাগজ কাজবিশেষের পক্ষে 

উপঘুক্ত হলেই তার গুণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক 

হবে। 

কাগজ ব্যবহারের রীতি) বিশেষতঃ ছাপানোর 

বিষয় জানতে হলে কাঁগজের পাত, সম্বন্ধে একটি 

বিষয় বোঝা দরকার। কাগজের পাতের গঠন 

ও আয়তনের কিঞ্চিদধিক পরিবর্তন হয়। সঙ্য- 

প্রস্তুত সবরকম কাগজের আয়তনই অস্থায়ী। 

পাত, প্রস্তুত করবার কিছুক্ষণ পূর্বেই আশগুলিকে 

তীত্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমতে হয়। 

আশগুলিকে ধোলাই ও বিরগনের পর পেষণ-যন্ত্রে 

কাটা, থেত্লানো ও জল খাওয়ানো হয়। 

সেগুলির ভিতরে কলপ অন্নপ্রবেশ করানো দরকার । 

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাঁপ ও তাপ 
প্রয়োগে সেগুলিকে একেবারে আর অবস্থা! থেকে 

শু অবস্থায় আন প্রয়োজন । 

কাগজ-কলের এক গ্রাস্তে পাতলা মও্ডের 

ভিতর শতকরা] এক ভাগেরও কম আশ এবং 

নিরানব্বই ভাগেরও বেশী জল থাকে। কয়েক 

মিনিট পরেই কলের অপর প্রান্তে একটি কাগঞ্জের 
পাত উৎপন্ন হয়, যার শতাংশের প্রায় ছিয়ানব্বই 
ভাগই আশ এবং চার ভাগ মাত্র জল। কলের 

ভিতর চালাবার সময় কাগজের পাঁতটিকে 

ঝাকুনি দিয়ে প্রেস বোলের ভিতর চেপে 

আশগুলিকে স্থসংবদ্ধ করে উত্তপ্ত সিলিগারের উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ভাবী ক্যালেগ্ডার 

রোলের ভিতর পেষণ করা হয়। এভাবে কলে দলিত 

ও মথিত হয়ে আশগুলি যেন একেবারে বিপর্যস্ত 

হয়ে যাঁয়। তারপরেই যেন নিজেদের সত্তা আবার 

ফিরে পেয়ে আশগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকে। 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

এই প্রক্রিয়া প্রথমে খুব ক্রতই চলতে থাকে; তারপর 
ক্রমশঃ মন্থর হয়ে অবশেষে প্রায় নিক্কিয় হয়ে যায়। 
তখনই কাঁগজ যথোপযুক্ত অবস্থ্র পরিণত হয়। 

এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, সাধারণ অবস্থায় 
সেলুলোৌজ তআশের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬।৭ ভাগ 
জল থাকে । কিন্তু সছ্য-প্রস্তত কাগজে এর চেয়ে 
কম জল থাকে । এরূপে খুব ভাল করে শুকিয়ে 
ন1 গেলে কাগজের পাত. কুঁচকে ষাঁয় এবং সমতল 
হয়ে বসে না। এজন্যে অত্যধিক শুষ্ক সগ্য- 
গ্রস্তুত কাঁগজ গুদামে রেখে দেওয়া হয়, যাতে 

ঝআশগুলি বাতাস থেকে জল আহরণ করে পাত, 
পরিণত করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সময়-সাপেক্ষ। 
কাজেই কাগঞ্জ তাড়াতাড়ি পরিণত করবাঁর জন্যে 
রীলে জড়ানোর পূর্বে গরম পাঁতের উপর সুস্ত্ ক্ষ 
জলকণ। ছড়ানো হয়। পঞ্ণিত করবার আর একটি 
উপায় হলো, কোন ঘরের ভিতর বাযুর তাঁপ ও 

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে পাত গুলিকে ঝুলিয়ে রাঁখা। 
এভাবে পাতগুলি তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। 

অনেক কলেই এই প্রক্রিয়ায় পাত পরিণত করবাঁর 
ব্যবস্থা আছে। 

অপরিণত কাগজ মুদ্রাকরের নিকট সরবরাহ 
কর! হলে পাত, অসমতল হয়ে বসবার দরুণ মুদ্রণের 
সময় অনেক বিদ্ধ খটে এবং পাত, সমন্ধে অভিধোগ 
হয়। এরপ দৃষ্টান্ত আছে যে, সগ্য-প্রস্তত কতক- 

গুলি কাগঞ্জ মুদ্রাকরের নিকট সরবরাহ করবার 

পর ছাপার অন্থপোযোগী বলে মুদ্রাকর সেগুলি 

ফেরৎ দেয়। তখন অন্য ভাল কাগজ সরবরাহ 

করা হয় এবং ফেরৎ দেওয়! কাগক্গুলি পরিণত 

করে পুনরায় পাঠানো! হয়। মুদ্রাকর তখন কিন্ত 

এই কাগজগুলির কার্ধক। রিতা সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ 

করে। 

কাগঞ্জ সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিযোগের গ্রধান 

কারণ হলো, কাগঞ্জ ঠিকমত পরিণত না করে 

সরবরাহ করা কিংবা পরিণত কাগঞ্জ পাওয়। সত্বেও 

মুদ্রণের সময় ছাঁপাখানার অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় 

কাগজের গুণ ও ব্যবহার ৬৩৬৫ 

পাঁতের আয়তনের পরিবর্তন ঘট1। যে কাগজে 

অনেক প্রকার রং নিথু'তভাবে মুদ্রণ করতে হবে, 

সে কাগজ বিশেষভাবে পরিণত করা দরকার। 

সম্পূর্ণ স্তাকড়ার আশে তৈরী উৎকৃষ্ট কাগঞ্জই হোক 

কিংবা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আশে তৈরী অতি সাধারণ 

কাগঞ্জই হোক, সবারই একপ গুণ থাকা দরকার । 

অপরিণত কাগজে স্থক্ম কাজ কর! মোটেই সম্ভব 

নয়। সম্ভ কাগজের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর অধিক 

মুল্যের কাগঙ্গ খুব সাবধানতার সঙ্গে পবিণত করা 

দরকার । কারণ এসব কাগজ ছাপানোর পরে 

দেখতে হ্ন্দর হয় এবং অধিক দিন স্থায়ী তয়। 

অপর পক্ষে কম দামের কাগজ অল্পদিন ব্যবহারের 

পরেই ফেলে দেওয়া হয়। 

অত্যধিক শুষ্ক কাগজ তৈরী করবার সময় 

এবং ছাপা, বাধাই ও অন্যান্য কাজে লাগাবার সময় 

যন্ত্রের ঘর্ষণের ফলে পাতের উপর স্থিরবিছ্যুৎ উৎপন্ন 

হওয়ার দরুণ কাজের খুব বিস্ব ঘটে। হয়তো 

পাঁতগুলি পরস্পর একূ্পভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে, 

যেন আঠ৷ দিয়ে জৌড়া লাগানো হয়েছে এবং 

কিছুতেই টেনে পৃথক করা যাক না। কিংবা 

পরস্পরের কাছ থেকে অথবা লোহার যন্ত্র থেকে 

এরূপভাবে বিকধিত হয় যে, উঠ্য়কে নিকটে আনা 

মুক্িল হয়ে পড়ে। যাঁদের এ-সম্বন্ষে অভিজ্ঞতা নেই, 
এরূপ ব্যাপার দেখে তারা প্রথমে খুবই বিন্মিত 

হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পাত কে 

নিশ্তড়িৎ করবার জন্যে কাগজের ভিতর বিদ্যুৎ 

চালানে। হয়। 

দীর্ঘকাল স্থায়ী দলিলপত্রের জন্তে তুলা এবং 

লিনেনের বিশুদ্ধ সেলুলৌোজ-আশ দিয়ে কাগজ 

তৈরী করা হয়। এসব কাগজে কাঠ, ঘাস কিংবা 

খড়ের আশ ব্যবহার কর হয় না। আশে ক্ষার, 

বিরগুক, রজনের কলপ, ফটকিরি প্রভৃতি রাপায়নিক 

দ্রব্যের অবশেষ থাকবে না। এ নব দ্রব্য থাকলে 

ভবিস্ততে কাগজের বং খারাপ হয়ে যাবে এবং 

স্থাগ্লিত্ব কমে যাবে। এই প্রকার কাগজ হাতে তৈরী 



৬৬৩৬ 

কর] হয়; কারণ হাতে-তৈরী পাতের সব দ্দিক 

সমান দৃঢ় হয়। অপর পক্ষে কলে তৈরী কাগজের 

পাতে সব দিকের দৃঢ়তা পমান হয় না। এই শ্রেণীর 
হাতে-তৈরী কাগজ সাবধানতার সঙ্গে রাখলে 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভাল ছাপার 

কাগজ প্রস্তত হয় বনুব্যবহত তুলার ন্তাকড়ার 

কোমল আশ দিয়ে। এরূপ উপাদানে উৎপন্ন কাগজ 

নমনীয়, মস্থণ ও অন্চ্ছ হয়। এরূপ কাগজে মুদ্রণের 

হরফ খুব ভালভাবে রসে। 

আর্ট পেপার ব্যবহৃত হয় কেবল ছবি ছাপানোর 

জন্যে । এই শ্রেণীর কাগজ সাধারণ কাগঞঙ্জের মত 

নয়। এতে সাধারণ কাগজকে কাঠামোরূপে 

ব্যবহার করে উপরিভাগে পূরক, শিরীষ প্রভৃতির 

মিঅণের প্রলেপ মাখানো হয়। এই কাগঞ্জ খুব 

ভঙ্গুর এবং ভাজ করলে ফেটে যায়। আর্ট 

পেপারের গা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে, 

এজন্যে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। অতি উজ্জল 

পালিশ কাগজে বই ছাপানো উচিত নয়। যদ্দি 

দরকার হয়, আর্ট পেপারে হাঁফটোন ছেপে 

পৃথকভাবে বই-এর ভিতরে জুড়ে দেওয়! যায়। 

সাধারণ বই ছাপবার জন্তে কলের ক্যালেগ্ডার 

রোলে পালিশ-করা কাগজ ব্যবহার করাই ভাল। 

এরূপ কাগজ খানিকটা মন্ছণ হওয়াতে অল্প কাপ্সি 

প্রয়োগ করেও পরিষ্কার মুদ্রণ হয় এবং যেকোন 

শ্রেণীর মুদ্রণের জন্তেই ব্যবহৃত হতে পারে। 

খবরের কাগজ, সন্ত বই প্রভৃতি মুদ্রণের জন্যে 
কাঠ থেকে উত্পন্ন যাস্জ্িক ব্যবস্থায় আশ দিয়ে তৈরী 

কাগজ ব্যবহার করাই ভাল । যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত 

আশই নিউজ-প্রিণ্ট বা খবরের কাগজের প্রধান 
উপাদান। এই শ্রেণীর কাগজে শতকর] প্রায় 

আশী ভাগ যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত আশ এবং 

অবশিষ্ট রাসায়নিক আশ থাকে। 

মোটা অ]াট্টিক ও ফেদারওয়েট কাগজ ব্যবহার 

করা খুবই বিরক্তিকর। এই শ্রেণীর কাগজ তৈরী 
করা, ব্যবহার করা এবং ছাপ1নে। অস্থবিধাজনক। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

ছাপানোর সময় অধিক কালি ব্যবহার করতে তয় 

এবং কাগজ থেকে আশ বেরিয়ে এসে কল নোংরা 

ও কাজের ব্যাঘাত হুট করে। এপ কাগজে 

ছাপ] ষই আলমারির অনেকট। জায়গ। দখল করে। 

রীতিমত ব্যবহার করলে কিছুদিন পরেই বই 

থেকে পাতা বেরিয়ে আসে । এরূপ বই বাধানোও 

সম্ভব নয়। 

মোটা কাগজের পরিবর্তে পাতলা! কাগজ 

ব্যবহার কর] সব দিকেই স্থবিধাঁজনক। কাগজের 

কল যে কোন রকম পাতলা কাগজ সরবরাহ করতে 

পারে। পাতলা কাগজ মোটা কাগজের চেয়ে 

অধিকতর দৃঢ় এবং কোমল হতে পারে; কাজেই 
এর ব্যবহার আরামদায়ক। তাছাড়া ছাপ] এবং 

বাধাইও সহজ। পাতজা কাগজ যথেষ্ট অস্বচ্ছ 

হতে পারে কাজেই মুদ্রণের হরফ বিপরীত দিকে 

দেখ যাবে না। বাইবেল বা ইণ্ডিয়া পেপার যথেষ্ট 

পাতলা হলেও এত অন্থচ্ছ যে, কাগজের ছুই 

দিকেই ছাপার হরফ পড়তে কোন অস্থবিধা হয় না। 
পাতলা কাগঙ্জ বই ছাপার জন্তে ব্যবহার করলে 

বই-এর দোকান এবং সাধারণ পাঠাগারে নিদিষ্ট 

জায়গায় অনেক বেশী বই রাখ।,যায়। 

ডেকুল্ এজ. বাঁ পালকের স্টার ঢেউ খেলানো 

অসমান প্রাস্তবিশিষ্ট হাতে-তৈরী কাগজের পাঁত, 

চিঠিপত্রের জন্যে ব্যবহার করা সথরুচি ও মর্যাদার 

পরিচায়ক । বাইরে কলপ মাখানো কাগজই 

লেখবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । প্রকৃত পক্ষে 

এবূপ কাগজে লিখতে গেলে শিরীষের একটি মস্থণ 

স্তরের উপরেই লেখ! হয়; কাজেই লেখা খুব সহজ 

ও আরামদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু পেষণশযন্ত্রে 

কলপ যোগ করে যে কাগজ তৈরী হয়, তাতে 

লিখতে গেলে অ।শের উপরেই লিখতে হয়। এরূপ 

কাগজে লেখবার সময় কলমের নিবের খোচ। লেগে 

কাগজ থেকে আশ উঠতে পারে। কিন্তু গ্রথমোক্ত 

কাগজে তআশগুলি শিনীষের আঠ। দিয়ে জোড়। 

থাকে বলে এরূপ হবার সম্ভাবনা নেই। 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

সবচেয়ে ভাল ড্রগ্জিং পেপার প্রস্তত কর! যায়, 

লিনেন কিংবা তুলার নতুন ন্তাকড়া দিয়ে। এদের 
খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রস্তত করা হয়। কাগজে 

আশের স্বাভাবিক রংই বজায় থাকে, আর কোন 
বিশেষ বং দেওয়া হয় না। পেন্সিলে ছবি শাঁকবার 

কাগজ মস্যথণ কর] হয় এবং চিত্রকরের রুচি অনুযায়ী 

পালিশ দেওয়া হয়। কিন্তু রীন ছবি আকবার 

কাগজ অমত্যণ বাঁথা হয়। 

কাগজ সন্বদ্ধে বিচার করতে হলে, বিভিন্ন 

০ 

কাগজের গুণ ও ব্যবহার ৬৬৭ 

শ্রেণীর মুদ্রণ-প্রণালী ও কাগজের অন্ান্ত ব্যবহারিক 

প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাঁকা দরুকার। বিশেষ 

কাজে প্রয়োগ করতে হলে কাগজের কিরূপ বিশেষ 

গুণ আবশ্যক, তৈরী করবার সময় কাগজের ভিতর 

এঁ মব গুণ কিভাবে উৎপন্ন করা যায় এবং কাগজের 

আভা, ওজ্জল্য, গঠন-সৌষ্ঠব, আফতন প্রভৃতির 
সামান্ত পার্থক্য সম্বন্ধে তীক্ষ অনুভূতি থাক! 

দরকার। বনুদিন চর্চার ফলেই এসব বিষয় আয়ত্ত 

করা যায়। 

ম্য।সাচুসেট্সএর ওয়েষ্ফোর্ডে ( ইউ. এস.) স্থাপিত রেডার যন্ত্র। এটি যুক্তরাষ্ট্রের 

মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী যণ্ব। এর সাহায্যে শুক্রগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন 

সম্ভব হয়েছে। ৩০০ কিলোমিটারের রেডার-সঙ্কেত প্রেরণ করে শুক্রগ্রহ থেকে তার 

অতি ক্ষীণ প্রতিফলন পাওয়। গেছে। 



বেল 

প্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবভীঁ 

শ্রীফলে তুষ্ট হন মহাদেব। এট! খুব সাধারণ 

প্রবাদ বাক্য। ভারতীয় চিকিৎসা-শান্ত্রে কিংবা 

ধর্মগ্রন্থে বিন্বপত্রের নানারকম ব্যবহারের কথ 

উল্লেখিত হয়েছে । কিন্ত বিদেশী পর্যটকদের কাছ 

থেকেও বেলের নানারকম ব্যবহারের উল্লেখ 

পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ 

লেখক বেলের কথ! বলতে গিয়ে বলেছেন ষে, 

বেলপাতা শিবপৃজার অপরিহার্য অর্থ্-সামগ্রী। 
ইউরোপীয় লেখকগণ বেলের নানারকম নামের উল্লেখ 
ফরেছেন । কেউ কেউ 0%001019, 1321)0691617515 

বা [3০0£91] 00100০2 নামে অভিহিত করেছেন । 

অনেকে এই গাছকে 08686%৪9 161181938 নামে 

উল্লেখ করেছেন। ধোঁড়শ শতাব্দীর গাসিয়া-ছ্া- 

ওরাঁত। একে 11910700195 0০ 8105919 বলে 

উল্লেখ করেছেন। গালিয়া-চ্ঠা-ওবাত। বেলের 

আমাশয়ে ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে- 

ছেন। আরবীয় গ্রন্থকার সেরপ্যার গ্রন্থে বেল, ফেল 

এবং সেল নামক তিনটি ফলের উল্লেখ পাওয়। যায়। 

থু্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিকিৎসক আযাভেসিল 

ফেল এবং বেল সমার্থক পদ বলে বিবেচনা 

করেছেন। মাখজান-এল-আদিয়াতে বেলের হৃদ্- 

যন্ত্রের উপর ভাল ফলের কথা উল্লেখিত আছে। 

বেল উত্ভিদ-বিজ্ঞানে এগেল মারমেলোপ কর্ 

(4০516 10807861095 ০01৫.) নামে পরিচিত। 

গাছগুলি ২০-২৫ ফুট উচু এবং ৩-৪ ফুট মোটা 

হয়। গাছগুলি প্রায়ই পোঙ্জা হয় এবং এর ভালে 

বেশ কাট] থাকে। জঙ্গল এবং কধিত দু-রকম 

ভাবেই এগুলি দেখা যায়। সমগ্র উপহিমালয় 
অঞ্চল এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বেলগাছ প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে বেলগাছের 

চাঁষ হয়। দেশভেদে ফলের আকার নাঁনা- 

রকমের হয়। 

পাতাগুলি এক সঙ্গে তিনটি করে থাকে। 

মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে ফুল ফোটে এবং ফল 

ফলতেও আরম্ভ করে। ফলগুলি ডিসেম্বর ৫েকে 

পাকতে আরম্ভ করে। অনেক সময় জুন মাস পর্যস্ত 
গাছে ফল পাওয়া যায়। পাঁচ থেকে আট বছর 

বয়দ থেকেই গাছগুলি ফল দিতে থাকে । তবে ২৫ 

থেকে ৩০ বছরের গাছগুলিই পূর্ণ ফলবতী পর্যারের 
আখ্যা লাভ করে। 

বেলগাছের বাকল থেকে কষ বের হয় এবং 

এই কষ আঠা হয়ে যায়। পরিমাণে এই আঠা 

বেশ কম। বীজ থেকেই সবচেয়ে বেশী আঠা 

পাওয়া যায়। গেল শতকে এই আঠা ব্যবহৃত 

হতো সিমেন্ট ও রগ্ক দ্রব্যের ওুজ্ল্য বাড়াবার 

জন্তে। ওয়াট উল্লেখ করেছেন যে, যোগীগণ ফলের 

মণ্ড তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করে। এজন্যে একটা 

ফল উচ্ুনে উত্তপ্ত করে ফাঁটিয়ে নিয়ে জলের সঙ্গে 

ভালভাবে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। সেই মণ্ড 

সারা গায়ে মেখে সন্ন্যাধীগণ আান করেন। এতে 

নাকি শরীর খুব সিদ্ধ হয়। 

ভেষজ হিসাবে বেলগাছের বিভিন্ন অংশের নানা- 
রকমের গুণের কথা উল্লেখিত আছে। বেলের 

শিকড়ের ছাল দশমুলারিষ্টের একটি বিশেষ 
উপাদান। পাতার রম চোখের অন্থথ ও নানা- 

প্রকারের ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। এই রস বেশ তেতো 

ও ঝাঝালো। জর, সর্দি ও পিত্তাধিক্যে রস জাল 

দিয়ে খাওয়ানে। হয়। সাধুগণ বেলপাতা চিবিয়ে 
খান, সংযত জীবনের সহায়ক বলে। এতে খাবার 

ইচ্ছা কমে আসে। 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

বেলের বাঁসায়নিক গবেষণ।, বলতে গেলে আরস্ত 

হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে। দ্দিলীর শিখিভৃষণ 

দত্তই এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্ত 
রাসায়নিক গবেষণার বেশীর ভাগই সম্পাদিত 

হয়েছে বিশ্ববিশ্রুত উত্ভিদ-রাসাঁয়নিক ভাঃ অসীমা 
চট্রোপাধটায় এবং তাঁর সহকমীদ্দের দ্বারী। 
এথেকে অনেকগুলি কুমীরিন জাতীয় যৌগিক পৃথক 
করা হয়েছে। আম্বেলিফেরন, মারমেলোনিন, 

আলোইম্পেরোটিন, মারমেসিন, মারমিন--এই 

জীবনের জন্াকথা। ৬৬৭৯ 

যৌগিকগুলির অন্যতম। এর মধ্যে মারমেলোসিন 
কাচা ফলে পাওয়া যায়। পাকবার সময় এই 
যৌগিক আযালোইম্পেরৌটিনে পরিণত হয়। 

মারমেলৌসিন কোষ্ট-পরিষ্ষীরক ও মুত্র-বৃদ্ধিকারক। 
এছাঁড়া মারমেসিন, আম্বেলিফেরন, মারমিনের 

অল্পবিস্তর ছত্রাক বৃদ্ধি প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। 

উপক্ষারের মধ্যে ক্ষিমিয়াসিন, ফ্যাগারিন এবং 

এগলিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া ফলের 

খোলা থেকে এক রকমের হল্দে বং পাওয়া যায়। 

জীবনের জন্মকথ। 
ভ্রীপভাকারাম চক্র 

আজ পৃথিবীর যে দিকেই তাকাই না কেন, 
সেখানেই জীবনের সাড়া মিলবে । ভূপৃষ্ঠের উপরে 
ও নীচে বেশ কয়েক কিলোমিটার জায়গা জুড়ে 

আজ জীবন আধিপত্য বিস্তার করেছে-আকাশে 

কিছু স্তন্থপায়ী জীব ও বিহ্ঙগ থেকে স্থরু করে 

কষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ও ভাইরাস, পৃথিবীর বুকে 

অসংখ্য রকমের প্রাণী ও উত্ভিদ, সমুদ্রতলে কতক 

শৈবাল, মাছ ও নীচুম্তরের প্রাণী এবং মাটির 
মধ্যেও আবার কত ধরণের জীব বাঁ করছে। 

বনু শতাব্দীর গবেষণায় জানা গেছে ষে, পৃথিবীর 

এই ঠ্বচিত্র্যময় অধিবাসীরা কোন না কোন সরল 

ও ক্ষুদ্র জীব থেকে এসেছে । এভাবে দেখা যাবে 

যে,সব জীবই এসেছে অতি ক্ষুত্র কোন এককোষী 

জীব থেকে, যাদের অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা ষায় না। 

এরা এখনও কোটি কোটি সংখ্যায় পৃথিবীতে বাস 

করছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারেষে, এরা এলো 

কোথা থেকে? এদের চেপে সরল জীব তো হতে 

পারে না! তাহলে এরা কি পৃথিবী স্যহির গোড়া 

থেকেই ছিল? তাই বা কি করেহবে? কারণ 

সুরুতে পৃদ্থবী তো ছিল একটা জঙলস্ত বাষ্পপিও 

মাত্র, যার প্রচণ্ড উত্তাপে এককোধী বা বনুকোধী 

যেকোন জীবের জলেপুড়ে যাবার কথা! তবে? 

এর উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, 

জীবনের লক্ষণ কি এবং জড় ও জীবে তফাৎ 

কোথায়। জীবনের প্রধান লক্ষণ হলে! তিনটি-- 

(১) জীব তার পারিপাশ্বিক থেকে খাচ্ঠ গ্রহণ 

করে, 

(২) নিজের দেহে নানারকমের ঠজব- 

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীব এ খাগ্য থেকে 

পুষ্টি লাভ করে এবং আয়তনে বাড়ে; এবং 

(৩) আভ্যন্তপীণ শক্তির প্রভাবে জীব নিজ- 

দেহ ছুভাগ বরে অথবা কোন জটিলতর এবং 

নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বংশধারা বজায় রাখে । এর মধ্যে 

জন্ম এবং মৃত্যু এমন অঙ্গীঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে 

যে, জীবের জম্ম ও মৃত্যু নেই বলাও চলে। 
খাগ্চ আত্মপাৎ করা, দেহ-বৃদ্ধি আর প্রজননের 

ব্যাপারগুলি জড়-পদার্থেও যে কিছু পরিমাণে 

থাকতে পারে না, এমন নয়। উদাহরণ স্বব্ধপ 

দেখানো যায় ষে, চিনির সম্পৃক্ত দ্রবে চিনির 

কেলাদের আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এখানে কেলাসটি 



৬৭৩ 

পারিপাশ্বিক থেকে নিজের অনুরূপ পদার্থ গ্রহণ 

করে আয়তনে বাড়ে; কিন্তু এই বুদ্ধি ট্গব- 

রাসায়নিক পরিবর্তনের ৰ্দলে গুধু ভৌত পরি- 
বর্তনের হারা হচ্ছে। তেমনি ষর্দি কেলাঁসটি 

আয়তনে খুব বড় হয়ে যায় তবে মাধ্যাকর্ধণ ইত্যাদি 

বহিংস্থ শক্তির জন্তেই সেট| কয়েক টুকৃরাতে শ্ডেলে 
যেতে পারে; কিন্ত এই বিভাজন কোন নিদিষ্ট 

নিয়মানুলারে হবে নাৰাজেই কেলাপটির জীবন 

আছে, একথা বল|। চলে না। অবশ্য ভাইরাস 

নামে কয়েক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আছে যাদের 

মধ্যে জড় ও জীব, উভদ্কের লক্ষণই বর্তমান। জড় 
ও জীবের ধোগন্থত্ররূপ এই বিস্য়কর পদীর্থচলির 

সাম্রতিক আবিষ্কারে জড় ৪ জীৰের মধ্যের 

তফাত্টা প্রায় মিলিয়ে গেছে। এবিষয় পরে 

আলোচনা করা.যাবে। 

ভাইরাস আবিষ্কারের আগে সরলতম এককোী 

জীবের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিকেরা 

(প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীদের এ নামেই অভিহিত 

কর] হতো) নানা মতবাদের অবতারণা করেন। 

সেই যুগের এই সব উদ্ভট মতবাদের অনেক- 

গুলিই অতিপ্রাকৃতিক ও এশ্বরিক শক্তিতে 

বিশ্বাসের উপর দ্রাড়িয়ে ছিল। এখানে তাদের 

আলোচন] না করলেও চলবে। 

রিকৃটারের 'কস্মোজোয়ান? বা মহাজাগতিক 

বীজরেণু মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বের মহাশৃন্যে অতিক্ষু্ত 
এবং শক্ত এক ধরণের বীজরেণু, অর্থাৎ স্পোর 

জাতীয় পদার্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছরেও 

এগুলি নষ্ট হয় না। এই রেণু ষদি:কখনও পৃথিষীর 

মত কোন জীবন-পোষণক্ষম গ্রহে হাজির হয়, 

তাহলে তখনই সেখানে জীবনের বিকাশ এবং 

ক্রমোন্নতি সুরু হবে। এই মতবাদ অন্ুদারে 

মঙগলগ্রহ ও বিশ্বের আরে! যে সব জায়গায় 

জীবনের: চিহ্ন থাকতে পারে, তাদের সব জীবই 
এই আদি প্রাণবন্ত থেকে উদ্ভীত। আরহেনিয়াস 
(দখিয়েছেন যে। এই বীজরেগু মহাশুন্ের বিকিরণ 

শ্ডান ও বিজ্ঞান [ ১২শবর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

চাপের জন্তে সেকেণ্ডে একশো কিলোমিটার 

পর্ষত্ব বেগ পেতে পারে এবং সম্পূর্ণ আর্রতা- 

হীনক্তার জন্তে মহাশুন্ের নিরতিশয় শৈত্যেও বন 
লক্ষ বছর ধরে প্রায় অক্ষত থাকতে পারে। এমন 

রেণু পৃথিবী থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই শুক্র 

এ অন্যান্ত গ্রহে এবং মাত্র দশ হাজার বছরেই 

নিকটতম তারাগুলিতে পৌছে যেতে পারে। কিন্তু 

এই বেণুর পক্ষে মহাশৃন্ের অতিশক্তিশীলী বেগুনী- 
পারের রশি বিৰিরণে আত্মরক্ষা কর! সম্ভব নয় 

বলে এই মত্তৰাদ ব্ছর্দিন পূর্বেই বাতিল করে 
দেওয়! হয়েছে । ৰ 

জীৰনের উৎপত্তির ব্য আলোচন| করতে 

গেলে আগে কলয়েড সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । 

কোন কঠিন পদার্থের সাধারণ দ্রব তৈরী করলে 
এ পদার্ঘট! ভেঙ্গে গিয়ে তার অণুগ্তুলি আলাদা 

হয়ে দ্রাবকে ভাপতে থাকে । কিন্তু কলয়েড দ্রবে 

দ্রবীয় পদার্থগুলি অণুতে ভেঙ্গে না গিয়ে ছোট 

ছোট টুকৃরাঁয় ভেঙ্গে যায়। এদের আকার (অণুর 

খুলনায় খুব বড় হলেও ) এত ছোট যে, শক্তিশালী 

অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখাই যাঁয় না। এই দ্রবণীয় 
ও দ্রাৰক কঠিন, তরল, অথবা বায়বীয়ও হতে 
পাঁরে, অর্থাৎ কলয়েড দ্রব ছদ্ন ধরণের হতে 

পাঁরে। তরল দ্রবকে কঠিন ও তরল দ্রবণীয়ের 
যে কলয়েড দ্রব হয়, এখানে আমর সে সম্পকে 

আলোচনা করবো । 

দ্রবণীয় যণ্দ অঞ্গৈব পদার্থ হয় তাহলে কলয়েড 

টুক্রাগুলি ধনাত্মক বা খণীাত্মক তড়িতাবিষ্ট হয়ে 
থাকে । এই অবস্থায় তারা ত্রাউনীয় সঞ্চরণ দেখায়। 

নানা ধরণের ধাতু, লবণ ইত্যাদির এরূপ ত্র 
তৈরী করা যায়। এই ব্রব যদি কোন বিপরীত 

তড়িতাবিষ্ট কলয়েড দ্রব বা যে কোন ক্ষার, 

অন বা লবণের সাধারণ দ্রব অথবা বৈদ্যুতিক 

প্রবাহের সংস্পর্শে জাসে, তাহলে কলয়েড 

টুক্রাগুলি তঝ্চিভ হযে নীচে তলানি হিসাবে পড়ে 

যায়। 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

কিন্ত দ্রবণীয় যদি ৫জৰ পদীর্ঘ, অর্থাৎ সমযোজ্য 
কার্বন বা অঙ্গারবাহী কোন জটিল রাসায়নিক 

পদার্থ হয় তবে সে দ্রব সহজে তঞ্চিত হয় না। 

কারণ এই কলয়েডের প্রত্যেকটি টুকরা তার 

চারদিকে বহুসংখ্যক জলের অণু আকৃষ্ট করে। 

ফলে জলের লম্বা অধুগুলি কলয়েড টুক্রাঁর 

গায়ে লম্বভাবে আটকে গিয়ে একটা স্থায়ী ও 

অপরিবাহী আবরণের স্য্টি করে, যা ধৈছু/ুতিক 

আধানকে প্রশমিত হতে দেয় না। এর গায়ে 

গায়ে আবার জলের অণু আট্কে গিয়ে দ্বিতীয়, 
ভূতীয় বা আরও বেশীসংখ্যক এককেন্দ্রীক আব্রণের 

সৃষ্টি করে; কিন্তু ভিতরের আবরণের তুলনায় 
বাইরেরগুলি তত শক্ত ও স্থায়ী হয় না। 

উদ্দাহরণম্বরূপ দুধ, গদের আঠা ইত্যাদির 
নাম করা যাঁয়। বিপরীত তড়িতাবিষ্ট এধরণের 

দুটি কলয়েড দ্রব একসঙ্গে মেশালে বিপরীত- 

ধর্মী টুক্রাঁগুলি একে অপরকে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু 
এ জলীয় আবরণের জন্তে তারা পরস্পরের সঙ্গে 

অঙ্গাঙ্গীভাধে মিশতে এবং নিজেদের বৈচ্যুতিক 

আধাঁনকে প্রশমিত করতে পারবে না। ফলে, 

তারা একট! জেলির মত ঘন পদার্থরূপে তঙগানি 

পড়ে যাবে । একে বলে কোয়াজারভেট । 

এককোধী জীবের দেহের প্রায় সবটাই 
প্রোটোপ্লাজম নামে এক ধরণের আকারহীন 

পদার্থে তৈরী । ওপারিন প্রছুখ বহু গবেষক 

কৌঁয়ীজীরভেটের ভিতর প্রোটোগ্লাজমের প্রায় সব 

কিছু গুণাবলীই লক্ষ্য করেছেন। কোয়াজারভেট 

পারিপাশ্বিক থেকে অপেক্ষাকৃত সরল জব 

রাঁপায়নিক পদার্থকে নিজের গ| দিয়ে আত্মসাৎ 

করে বা খেয়ে ফেলে। বিভিন্ন এককোধী জীবের মত 

এক এক রকমের কৌয়াঁজীরভেট এক এক রকমের 

খাবার খেয়ে থাকে, অর্থাৎ পারিপাশ্বিক থেকে 

তারা এক এক ধরণের তব পদার্থ টেনে নেয়। 

এর ফলে যে কোন বিশেষ পারিপাশ্বিকের মধ্যে 

বিভিন্ন ধরণের কোয়াজারভেট বাড়বার জন্টে 

জীবনের জন্মকথ। ৬৭১ 

বিভিন্ন মাত্রায় সুযোগ পায়। তছাড়া একই 
ধরণের ছোট ও বড় কোয়াজারভেটের মধ্যে 

জীবদ-সংগ্রামের প্রতিযোগিতা স্তুরু হয় এবং ছোট 
কোৌঁয়াজারভেটদের শরীরের ব্ছ অংশ বড় কোদ্া- 

জারভেটরা-আত্মলাৎ করে নিজেদের দেহের আয়তন 

দ্রুত বাড়াতে থাকে। কিন্তু দেহের আয়তন 

ব্যাসের ঘনফলের অন্থপাতে বাড়ালে উপরিতল 

বা গাত্রদেশের কালি ব্র্গফলের অনুপাতে 

বাড়বে। স্থতরাঁ আকার (বা ব্যান) বৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আয়তনের এবং প্রয়োজনের 

তুলনায় গাত্রদেশের পরিমাণ কমে যাবে এবং 
ফলে খাছ্য-সঙ্কট দেখা দেবে। এর প্রতিকার 

করবার জন্যে কোয়াজারভেটা মাঝখানে 

ভেঙ্গে ছু-টুক্রা হয়ে গিয়ে গাত্রতলের পরিমাণ 

বেড়ে যাবে। কোয়াজারভেটের এই ছুভাগে ভেঙ্গে 
যাওয়ার ব্যাপারট1 জীবন্ত কোষের দেহ ছু-ভাগে 
ভাগ হয়ে প্রজনন ক্রিয়ারই অঙ্গরূপ। প্রোটোপ্রাজম 

ও প্রোটিন এবং অন্যান্য কয়েক ধরণের €্জব 

রাসায়নিক পদার্থ কোয়াজারভেটের মত প্রকৃতি- 

বিশিষ্ট জলীয় কলয়েড দ্রব মাত্র। এই কোয়াজার- 
ভেটবূপী আদিম এককোষী জীব থেকে জব 

ব্বির্তনের অবশ্স্তাবী ফল হিসেবে ক্রমে বহুকোফী 

ও উন্নত ধরণের জীবের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে 

করবার বনু যুক্তি রয়েছে। 

অবশ্ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোয়াজারভেট বা 

আদিম এককোষী জীব খাগ্য হিসেবে যে সব ৫জব 

রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে, দেগুলি পৃথিবীতে 

প্রথম এলো কোথা থেকে ? আজ কাল পরীক্ষাগারে 

প্রায় সব রকমের ৫জব রাপায়নিক পদার্থ সংগ্লেষণ 

কর] সম্ভব। এই সব সংশ্লেষণের কাজ আরম্ভ হয় 

সাধারণতঃ অঙ্গারাস্্র গ্যান অথবা কোন সরল 
গঠনের হাইড্রোকার্বন থেকে । আজ থেকে প্রায় 

একশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর তাপমান্জ! যখন 

কমে গিয়ে ভৃত্বক জমে কঠিন হতে স্বর করে, তখন 
এই প্রাথমিক আগ্নেয় শিলার মধ্যে যে বছ ধাতব 



৬৭২ 

কার্বাইড ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

তারপর পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কমে গেলে 
(ভৃত্বকের তাপমাত্রা এ সময়ে অবশ্য ১০** সে-র 
বেশীই ছিল) প্রথম বৃষ্টিপাত সুরু হয়_যে বৃষ্টি 

হয়তো বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে অবিশ্রান্তভাবে 

চলতে থাকে । এই জলের সঙ্গে ধাতব কার্বাইডের 
রাসায়নিক সংযোগ ঘটবার ফলে পৃথিবীর বাঁয়ু- 

মণ্ডলে (প্রথমে সমুদ্রে) বেশ কিছু পরিমাণ 

হাইড্রোকার্বনের উৎপত্তি হয়। তখনকার আকাশে 

ঘনঘন বিছ্যুৎস্ক,রণের ফলে এই সব হাইড্রোকার্বন 
থেকে অন্যান্ত অপেক্ষাকৃত জটিল ৫জব রাসায়নিক 

পদার্থের উৎপত্তির খুবই সম্ভবনা ছিল। এই 
ধরণের সংশ্লেষণের কাজে পরীক্ষাগারে নানাজীতীয় 

অনুঘটকের সাহাধ্য নেওয়] হয়। পৃথিবীর পরীক্ষা 

গারে অবশ্ত এই সব অন্ুঘটক ছিল না। অনুঘটক 

না থাকলে এই সব রাসায্নিক প্রক্রিয়া খুবই 
ধীরে গতিতে অগ্রসর হয়। তাতে অবশ্য বিশেষ 

কিছু আসে-যায় না) কারণ এই প্রক্রিয়ায় কয়েক 

কোটি বছর কেটে গেলেও পৃথিবীর কাছে সে 

সময়টা খুবই সামান্ত । এই ধরণের সংঙ্গেষণের 
কাজ আজও চলছে-যেমন--বিদ্যুৎ চম্কালে 

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অস্সজীন মিলে নানা- 
রকম অক্মাইডের উৎপত্তি হয়, যেগুলি পরে বৃষ্টির 

জলের সঙ্গে মিশে মাঁটির উর্বরত] বৃদ্ধি করে। 

এভাবেই বদি জীবনের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে 

প্রাণহীন জটিল ঠজব পদার্থ থেকে আজও নতুন 
জীবনের ম্বতঃস্ফর্ত আবির্ভাব ঘট! অপভ্ভব নয়। 
হয়তো! বর্তমান সমুদ্রের তলদেশে উজ» জাতীয় 

পললে এখনে। তা! ঘটছে । জীবনের এভাবে উৎপত্তি 

সম্ভব কিনা, দেখবার জন্যে বহু বিজ্ঞানী জীবাণুশৃন্ত 

দুধ ইত্যাদি বু বছর রেখে দিয়ে পরীক্ষা-কার্ধ 
চালিয়েছেন) কিন্তু নতুন জীবনের কোন সন্ধান 
তারা আজও পান নি। তাতে অবশ্য উপরিউক্ত 
তথ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নি; কারণ আগেই 
বল। হয়েছে যে, যথোচিত অন্গঘটকের অভাবে এ 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ)! 

কাজ ধীরে ধীরে কয়েক লক্ষ বা কোটি বছরে সম্পূর্ণ 
হবে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক ধরণের রোগ-জীবাথু 

মানুষের ইতিহাসে শেষের দিকে প্রথম দেখা দিয়েছে 
বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন। 

ভাইরাস নামে এক অপজীবা পুর কথা আলোচন। 
না করলে জীবনের জন্মের আর একটা দিক বাদ 

পড়ে যাঁবে। উড্ভিদের বহু রোঁগ এবং সর্দি, ক্ষয়রোগ 
প্রভৃতি প্রাণী-জগতের বহু দুরারোগ্য ব্যাধির মূলে 
আছে ভাইবাঁন। আমলে এরা লম্বা অণুবিশিষ্ট 

জীবনহীন জব পদার্থ, যেগুলি কলয়েড অবস্থার 
পরিবর্তে কেলাসিত অবস্থায় থাকে । পরীক্ষাগারে 

এদের নানারকম কেলান তৈরী করা যায়; কিন্ত 

উপযুক্ত পারিপাখিকের মধ্যে পড়লে এদের মধ্যে 

জীবনের পূর্বোক্ত তিন রকম লক্ষণই দেখতে পাওয়া 
যায়। এর| তখন অন্যান্য জব পদার্থ দিয়ে নিজের 

রাসায়নিক গঠনবিশি্ই জৈব যৌগিক পদার্থ 
ংশ্েষিত করে। এভাবে নিজের আয়তন বুদ্ধি 

কয়ে এবং কিছু সময় অন্তর নিজের দেহকে 

অর্থাৎ কেলাদকে ভেঙ্গে দু-ভাগ করে প্রজননের 

কাজও চাঁলায়। ভাইরাসের কেলাস জীবনের 

কোন লক্ষণ না দেখিয়ে স্থুপ্ত অবস্থায় লক্ষ লক্ষ 

বছর পড়ে থাকতে পারে--আবার জন্গকূল অবস্থ] 

পেলেই বেঁচে ওঠে । ভাইরান ও তার প্রকৃতি 

আবিষ্কৃত হওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা হতাঁশ হয়ে 

বুঝলেন যে, ভাইরাঁস-ঘটিত রোগ থেকে মানুষ 
কখনো সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে না; কারণ পৃথিণী থেকে 
সব ভাইরাস নষ্ট কর! অসস্ভব। কিন্তু তারা একথাও 
বুঝলেন যে, যে কোন ভাইরাসের রাণায়নিক গঠন 
একবার জানতে পারলে জীবনের রহস্য উদ্ধার কর! 

এবং পৰীক্ষাগারে মানুষের পক্ষে নতুন জীবন স্থ্টি 

কর! সম্ভব হবে। বল] বাহুল্য, এ কাজ মাভষের 

সামান্ত আমুক্কীলের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা যাবে। 

ভাইরাস মানুষের জীবনে যে দুঃখ ও দুর্দশা এনে 

দিচ্ছে, তার মধ্যে আশার আলো! এটুকু। 



মানবজীবনে বংশগতি ও পারিপার্থিকের প্রভাব 
প্রীরবীন্্রকুমার সাহ। 

আমাদের মনে ম্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে 
মানুষে মানুষে এত বৈষম্য কেন? স্থষ্টির আদি- 

কাল থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ অন্ততঃ 

এটুকু বুঝতে শিখেছে যে, বাঁচবার তাগিদে তাকে 

সংগ্রাম করতে হয়। দেখা গেছে, এই জীবন- 

সংগ্রামে কেউ এগিয়ে আছে, কেউ পিছিয়ে 

আছে--আবার এই দুয়ের মাঝে কেউ বা নিজের 

অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে । শিক্ষা-দীক্ষ।, বিচার- 

বুদ্ধ ও আচার-ব্যবহীরের দিক দিয়ে মানুষে 

মানুষে এত ব্যবধান কেন? বহুদিন পর্যস্ত এই 

পার্থক্যের কারণ মানুষের নিকট অজ্ঞাত ছিল। 

সভ্যতার ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সঙে এ নিয়ে অনেক 

গবেষণা হয়েছে এবং শেষ পর্বস্ত সবাই স্বীকার 

করেছেন যে, বংশগতি এবং পারিপাশ্বিকের 

প্রভাবই বক্তিগত প্রকৃতি ও পার্থক্যের একমাত্র 

কারণ। 

বংশগতি এবং পরিবেশ-এই দুয়ের সমন্বয়ে 

্রণের প্রকৃতি পরধালোচনা ও তার ম্বব্ূপ নির্নয় 

করন্তে গেলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি বিশিষ্ট 

কোষে ভ্রণের জন্ম । প্রাণী-বিজ্ঞানে একে জীব- 

কোঁষ (25805) বলা হয়ে থাকে । এই জীব- 

কোষের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ মীলষের সব কিছু 

সম্ভাবনা । তাঁর ট্হিকগঠন ও মানসিক প্রকৃতির 

বিভিন্ন অবস্থার মূল নিহিত থাকে এই জীব- 
কোষেই। নরনানীর জননকোষের সম্মিলনের ফলেই 
জণের জন্ম । জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জণ পিতা-মীতার 

কাছ থেকে শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতির 

যে সব মৌলিক উপাদান নিয়ে আসে, পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে, উপযুক্ত পাবিপাশ্বিকের প্রভাবে সে সব 
অবস্থ| ব1 প্রকৃতির বিকাশ সাধন ঘটে । শিশুর 

€ধদহিক গঠন কেমন হবে, ভবিষ্যতে সে দায়িত্বশীল 

নাগরিক হবে, না হীনচরিত্র হয়ে সমাজের বোঝা 

হয়ে দাড়াবে, তাঁও বহুলাংশে এই পারিপাখিকের 

দ্বারাই নিয়গ্রিত হয়ে থাকে । 

আমর! প্রায়ই শুনে থাকি যে, পিতা-মাত! 

সদ্দ্ধিসম্পন্ন হলে সস্তানেরা সাধারণতঃ সঘ,দ্ধি- 
সম্পন্ন হয়ে থাকে । পিতা-মাতার দৈহিক গঠন ও 

প্রকৃতি যেমন হয় শিশুও তার উত্তরাধিকারী 

হয়ে থাকে । কেন এমন হয়? 

পিতা-মাত। উভয়ের দেহকোষে ২৪ জোড়াকরে 

ংশসত্তাবাহী কণিকা অর্থাৎ ক্রোমোজোম থাকে 

এবং জননকোষে থাকে তার অধেক। প্রত্যেক 

জোড়ার ছুটি সমজাতীয় ও সমগুণসম্পন্ন ; অবশ্ঠ 

সমজাতীয় অসমধর্মীও হতে পারে। যেমন পিতা- 
মাতা উভয়েই যদ্দি দীর্ঘকায় হন, তবে সাধারণতঃ 

শিশু উভয়ের কাছ থেকেই এই লম্বা হওয়ার 
গুণটি পাবে এবং পরিণামে সে লম্থাই হবে। 

কিন্তু যদি পিতা অপেক্ষাকৃত খাটো এবং মাতা 

লগ্ব! হন, তাহলে পিতা-মাতার এই সমজাতীয় 
অসমধর্মী গুণ সংযোগে জাত শিশু পিতার মত 
খাটো! বা মায়ের মত লম্বা হবে। যদি খাটো হয় 

তবে তার মধ্যে মায়ের লম্বা ভাবটিও রয়ে যাবে 

স্থপ্তভাবে। ভবিষ্কতে যদি সেই শিশুর সঙ্গে 
বিশুদ্ধ লগ্বা মেয়ের মিলন ঘটে, তাহলে সম্তানেরা 

লগ্থাই হবে। তেমনি গায়ের রঙের বেলায় ষদ্দি 

পিতা সম্পূর্ণ কালো আর মা সম্পূর্ণ ফস হন, 

তাহলে শিশুর গায়ের রং সাধারণতঃ ফর্মাই 
হবে-অবশ্ত তার মধ্যে পিতার গায়ের কালো 

রঙের ভাবটা সপ্ত থেকে বাবে। চোখের রঙের 

বেলায়ও দেখা যায়, শিশু সাধারণতঃ বাপের 



৬৭৪ 

চোখের রঙেরই অধিকারী হয়েথাঁকে। পিতার 
চোখের রং ধদি কটা আর মায়ের চে।খের বং 
যদি কালো হয়, তাহলে শিশুর চোখের রং কটাই 
হবে--যদিও তার ভিতরে মায়ের চোখের কালো 
রঙের ভাবটাও স্বপ্ত থেকে যাবে। এ"থেকে 
বোঝ। যাচ্ছে, পিতা-মাতার গুণ যদি অসমধমী হয় 
তাহলে তাঁর মধ্যে একটি প্রকাশ্ত এবং অন্যটি সুপ্ত 
অবস্থায় থাকে। যেটি প্রকাশ, অর্থাৎ প্রবল, 
সেটিই শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়, আর যেটি স্থপ্ত, 
সেটি অপ্রকাশিত থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
পিতার গুণটিই হয় প্রবল, আবার কখনও কখনও 
মায়ের গুণটিই প্রাধান্ত লাভ করে। 

পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ কেবল বর্ণের 
দিক দিয়েই শিশুতে আবদ্ধ থাকে না, অন্যান্ত 
মানসিক ক্ষেত্রেও তা শিশুতে বর্তায়। যেমন ধরা 
যাক, গন গাইবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা । পিত'- 
মাতার জননকোঁষের সংমিশ্রণে ঘি এমন ঘটে যে, 
পুং-কোষের সঙ্লীত ক্ষমতাবিশিষ্ই ক্রোমোসোম, 
সত্রী-কোষের সঙ্গীত-ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্রোমোসোমের 
সঙ্গে একত্রিত হয়, তাহলে সাধারণতঃ শিশুর মধ্যে 
সঙ্গীত-ক্ষমতা জন্মায়। এই সঙ্গীত-ক্ষমতা শিশু 
জন্মন্থত্রে পায় বলে একে জন্মগত বলা হয়। 
আবার এই ক্ষমতা শিশু বংশপরম্পরায়ও পেতে 
পারে। যেমন--পিতাঁমহ, মাতামহী উভয়ের গান 
গাইবার শক্তির সংমিশ্রণ ঘটলে, সে শক্তি পিতার 
মধ্যে বর্তাতে পারে । এভাবে শিশু পিতা-মাতার 
মধ্য দিয়ে উধ্বতন পিতৃ-মাতৃকুলের গুণাগুণ কিছু 
ন1 কিছু পেয়ে থাকে। এজন্যেই আমরা পূর্বপুরুষদের 
সঙ্গে কোন কোন শিশুর সময় সময় মিল দেখতে 
পাই। বংশাহুক্রমে দৈহিক ও মানপিক প্রকৃতির 
গুণাগুণ বর্তানোকেই বংশগতি বলা হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ বংশগতির অধেক ধারাই শিশু পিতা- 
মাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকে । বাকী পূর্ব- 
পুরুষদের কাছ থেকে আশা করতে পারে। 

পিতা-মাতার দেহিক গঠনের সাধৃশ্য যেমন 
শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তাদের 
বিচারবুদ্ধিত। কর্মক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দও শিশুর 
মধ্যে দেখা যায়। বংখশগতির সমর্থকেরা বলে 
থাকেন যে, ভাবীজীবনে শিশু কতখানি উৎকর্ষ লাভ 
করবে, তা শিশুর অস্তনিহিত এই সব গুণাবলীই 
ঠিক করে দেয়। তাদের মতে, এই সব শক্তি 
শিশুর দৈহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

জগতে যে কয়জন বড় হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, 
ংশগতি-সমর্থকদের মতে, তীদের মধ্যে বড় 

হওয়ার গুণ ছিল বলেই চ্চা সম্ভব হয়েছে। একই 
পরিবেশে কত ছেলেই তো মানুষ হচ্ছে, কিন্তু কই 
সবাই তো আর বিগ্ভাসাগর হয় না? 

পক্ষান্তরে শিশুর জীবন গঠনে পারিপাশ্বিকের 
প্রভাবকে৪ উপেক্ষা করা যায় না। সুশিক্ষা ও 
স্থপরিবেশের ফলে কত বিপথগামী শিশুকে স্ুপথে 
চালনা করা সম্ভব হয়েছে, তার দৃষ্টান্তেরও অভাব 
নেই। 

কাজেই দেখা যায়, মানুষের জীবনে বংশগতি 
এবং পারিপাশ্থিকের প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীঙ্গীভাবে 
জড়িত। পিতামাতার কাছ থেকে আমরা যা 
পাই, পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, প্রকৃতির বিভন্ন 
অবস্থার মধ্যে সেই গুণাগুণ বিভিন্নভাবে বিকশিত 
হয়। প্রকৃতির এই বিভিন্ন অবস্থাকেই আমরা 
পরিবেশ বলে থাকি । স্থপ্ত শক্তির বিকাঁশ হয় 
উপযুক্ত অবস্থায়, আবার অবস্থা পরিবর্তনে সেই 
শক্তি চিরকালের জন্যে স্পগ্তই থেকে যেতে পারে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উদ্ভিদের জন্মকথা । 
আমরা সবাই দেখেছি যে, একটি উদ্ভিদের জন্ম, 
তাঁর বৃদ্ধি, ফলোত্পাদন সবই নির্ভর করে তার 
বীজ, জমি ও আবহাওয়ার প্রকৃতির উপর। 
বীজের মধ্যেই ভাবী বৃক্ষ-শিশু স্বপ্ত অবস্থায় থাকে। 
কি ভাবে, কেমন করে সেটি সুষ্ঠভাবে বৃদ্ধি পাবে 
তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে_যে জমিতে বীজটিকে 
রোপণ করা হয়, সে জমির উর্বরতা এবং পরি- 
বেশের উপর। একই বৃক্ষের ছুটি সতেজ বীজ 
ছুটি বিভিন্ন স্থানে রোপণ করা হলো। একটি 
রোদ, জল, বাযু-_-সবই পেলো, অন্যটি জল ও বায়ু 
পেলো কিন্তু রোদ পেলো না। কয়েকদিন পরে 
দেখা গেল--রোদ, জল ও বাযু-এই তিন 
উপাদানে পরিপুষ্ট উত্ভিদ-শিশু একটি সুন্দর বৃক্ষে 
পরিণত হলো, কিন্তু অপর বীজটির তখন 
অধ্ুরোদগম হলে। বটে, কিন্ত আলোর অভাবে শুপকয়ে 
মরে গেল। আবার এ বৃক্ষেরই একটি নিস্তেজ বীজকে 
রোপণ করা হলো উপযুক্ত পরিবেশে । দেখা 
গেল, তাতে অঙ্কুরোদগমই হলো না। এতে বোঝা 
গেল, শেষোক্ত বীজটি তার উত্স-বৃক্ষ থেকে অঙ্ধু- 
রোদগমের ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত ছিল। কাজেই 
উদ্ভিদের পক্ষে যেমন বীজ, জমি ও উপযুক্ত 
পরিবেশের প্রয়োজন, মাছষের পক্ষেও তেমন 
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বংশগতি এবং উপযুক্ত পারিপাশ্বিক অবস্থার 
প্রয়োজন । 

ছুটি জননকোধষের সম্মিননে ফলে শিশুর জন্ম 
হয়। এর ফলে শিশু যে টহিক ও মানসিক 
গুণাগুণ পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, 
ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত পারিপা্বিকের প্রভাবে 
তার বিকাশ সাধন হয়। উত্তরাধিকার স্যত্রে শিশু 
পিতা মাতার বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হয় কিনা, তা 
নিয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে। অনেকে পনীক্ষা 
করে দেখিয়েছেন যে, পিতা-মীতা সাধারণ বুদ্ধি- 
সম্পন্ন হলে সন্তানীদিও সাঁধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে 
থাক্ষে। পিতা-মাতা! উভয়েই হীনবুদ্ধি হলে 
সাধারণতঃ তাদৈর সব শিশুই হীনবুদ্ধি হয়। 

পিতা-মাতার অঙ্জিত গুণ সম্তীনে বর্তায় কিনা, 
সে গ্রশ্নণ মাঝে মাঝে শোনা যায়। অনেকের 
ধারণা-পিতামাতার অজিত বৈশিষ্ট্য বংশানু- 
ক্রমিক হতে পারে; কিন্ত এধাবরণা ভূল। কারণ 
ডাক্তারের ছেলে ভাক্তারই হয় না, উকিলের ছেলে 
উকিলই হয় না) কোন শিশুই বিশেষ দক্ষতা পূর্ণ 
কাজ করবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় ন1। যদ্দি কোন 
শিশুকে আমর] জন্মকবি বা জন্মশিল্পী হতে দেখি, 
তাতে এই বুঝি যে, শিশুটির মধ্যে কবি ব৷ শিল্পী 
হবার সহজাত সম্ভাবন] রয়েছে এবং উপযুক্ত স্থযোগ 
পেলেই তা সহজে বিকশিত হবে। 

বংশগতি শিশুর জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত 
করে তা যমজ সন্তানের দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট 
বোঝ যায়। যমজ সন্তান দু-রকমের হতে 
পারে--অভিম্ন ও ত্রাতৃস্থানীয়। যে সব ঘমজ 
সম্তন একই জীবকোধ থেকে উৎপন্ন, তাদের অভিন্ন 
যমজ বল] হয়; আর যারা পৃথক জীবকোষ থেকে 
উৎপন্ন হয় তাঁদের ভ্রাতৃস্থানীয় বল! যেতে পারে। 
এই ধরণের যমজ সন্তানদের বিভিন্ন পরিবেশে রেখে 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, একই জীবকোষ 
থেকে উৎপন্ন যমজদের পরস্পরের মিল, পৃথক 
জীবকোধ থেকে উৎপন্ন ষমজদের চেয়ে ঢের বেশী। 
একই জীবকোধজাত সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখা! গেছে, তাদ্দের দৈহিক গঠন, আচার ব্যবহার, 
শিক্ষা-দীক্ষায় ছবছু মিল রয়েছে । এদের একজনের 
কোন রোগের ছ্োোয়াচ লাগলে অন্য জনেরও তা 
হতে দেখা যাঁয়। শারীরিক বৃদ্ধি ও রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াও তাদের একরকম। একজনের মানপিক 
দুর্বলতা দেখা গেলে অন্য জনেরও তা দেখা যায়। 

মানবজীবনে বংশগতি ও পারিপার্থ্িকের প্রভাব ৬৭৫ 
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একবার এ-জাতীয় যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা 
করা হলো। তার] ছিল শ্যাম দেশীয় যমজের মত 
ছু-বোন। তাদের বিভিন্ন পরিবেশে রেখে মান্ষ 
করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, তাদের একই 
সময়ে দাত ওঠে, তারা একই সময়ে হাটতে এবং 

কথা বমতে শেখে । তারা দুজনেই ছিল সঙগীত- 
প্রিয়, বাচাল এবং লবুপ্রকৃতির। একই দিনে 
তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। শেষে দেখা যায়, একই 
দিনে তার। নংসার পরিত্যাগ করে আশ্রমবাপিনী 
হয়েছে । তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে এই যে 
মিল এটাই প্রমীণ করিয়ে দেয় যে, তারা একই 
উপাদানে তৈরী এবং তাদের পারিপাশ্বিক বিভিন্ন 

হওয়া সত্বেও তাদের বিকাশ একইভাবে হয়েছে। 

আর একবার ছুটি ছোট যমজ শিশুকে সি'ড়িতে 
চড়া শেখানো হয়েছিল। এদের কেউ জানতো না, 
কেমন করে পিড়িতে উঠতে হয়। একজনকে নিয়ে 
কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করে লি'ড়িতে চড়া শেখানো 
হলো। অন্তজনকে কিছুই শেখানো হলো না। 
উভয়কে পরীক্ষ। করা হলো । বলা বাহুল্য, শিক্ষা- 
প্রাপ্ত শিশুটিই এ-পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছিল; 
দ্বিতীয় শিশুটি পি'ড়ির একধাপও উঠতে পারল না। 
কিন্তু আশ্চধের বিষয়, কিছুদিন পরে দেখ! গেল, 
ঘিতীয় শিগুটি নিজেই সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠে 
বসে আছে। স্থতরাং কোন*কাজ পারা না পার! সব 
সময় শিক্ষার উপর নির্ভর করে না, দৈহিক বৃদ্ধিও 
তার ষথেষ্ট কারণ। শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি যেদিন 
পূর্ণতা লাভ করলো, সেদিন সে আপনা থেকেই 
সবগুলি ধাপ পেরিয়ে গেল। 

এখন অনেকের হয়তো মনে হবে, এখানে 
পারিপাশ্থিকের বুঝি কোন মূল্য রইলো না? কিন্ত 
তাহলে আমর! ভূল করবো । একই জীবকোধঞ্গাত 
সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, 
বংশগতির প্রভাব তাতে যতখানি, পারিপাখিকের 
প্রভাবও ঠিক ততখানি রয়েছে । ছুটি মেয়ে 
পাচ মাস যখন তাদের বয়স,» তখন তাদের 
আলাদ1 করে ছুজন আত্মীয়ের কাছে রাখা হয়। 

একজন থাকে শহরে, আর একজন গ্রামে । তাদের 
বয়ন খন ২৮ বছর তখন তাঁদের আবার পরীক্ষা 
করা হয়। দেখা যায়, শহুরে মেয়েটি কিছু লেখাপড়া 
শিখে কোন অফিসে কেরাণীর কাজ করছে, আর 
অন্য মেষেটি পড়াশুনা করতে পারে নি; দে কোন 
একটা খামারে কাজ নিয়েছে । গ্রামের মেয়েটিকে 
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আরও পরীক্ষার ফলে দেখ! যাঁয় যে, সে শহরের 
মেয়েটির চেয়ে লম্বায় এক ইঞ্চি ঝড়, ওজনে 
২৮ পাউও্ বেশী, কথাবর্তায় বেশ চট্পটে আর 
মেয়েলীপনায় পটু । বুদ্ধির পরীক্ষায় শহুরে মেয়েটি 
অবশ্ঠ বেশী নর পায়। 

এরূপ আরও কয়েকটি যমজ শিশুকে পরীক্ষা 
করেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে । এসব 
পরীক্ষ! থেকে পারিপাশ্থিকবাদীরা এই পিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন ষে, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত তারতম্য 
নির্ভর করে পরিবেশের উপরেই । তাহলে 
আমর। দেখতে পাই, পরিবেশের কাজই হলো 
শিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত হবার পথ করে 
দেওয়া । উপযুক্ত পরিবেশের ফলে গ্রামের 
মেয়েটির এমন কতকগুলি গুণ প্রকাশ পেয়েছে, 

য| উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে শহরের মেয়েটির 
মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে নি। আবার শহরে 
মানুঘ হওয়ার জন্যে একটি মেয়ের বুদ্ধির তীক্ষতা 
বেড়েছে; কিন্তু গ্রামের মেয়েটির বেলায় তা ঘটতে 
পারে নি। কাজেই বুঝ। যায়, পারিপার্থিকও মন্থুয্য 
জীবনকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এ 
ছুটি মেয়েকে বাদ পারপার্থিক বদলে দিয়ে, অর্থাৎ 
শহরের জনকে গ্রামে এনে এবং গ্রামের জনকে 
শহরে রেখে কিছুদিন পরে পবীন্মা করা যেতো, 
তাহলে হয়তো তাদের মুলগত মিলটা আরও বেশী করে 
চোবে পড়তো । অবশ্য তারা যদি একই জীবকোধ 
থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে তবেই একথা বিশেষভাবে 
খাটবে। বিভিন্ন জীবকেো!ষ-জীত যমজের ক্ষেত্রে কিন্তু 
একই পরিবেশে বিভিন্ন রকম ফল হতে পারে। 

এ-তো। গেল ষমজ সন্ভান নিয়ে বংশগতি এবং 
পারিপার্শিকের আলোচনা। এবার দেখা যাক 
একই পরিবারে ছুটি শিশু বিভিন্ন রকমের হয় কেন? 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই পরিবারে এবং 
একই রকম অবস্থার মধ্যে বান করেও একই 
পিতামাতার সন্তানসস্ততি একরকম না হয়ে বিভিন্ন 
রকমের হয় কেন? আমরা লক্ষ্য করেছি, একমাত্র 
যমজ সন্তান ছাড়! দুটি শিশুর সামাজিক পরিবেশ 
কখনও এক হয় না। পরিবারের শিশুর স্থান 
অনুযায়ী পরিবেশেরও বদল হয়। এ জন্যে একই 
পরিবারে ঝড়, মেজো, সেজো ও ছোটকে এক- 
রকম দেখতে পাই না। তাছাড়া বাঁলক-বালিকা- 
ভেদে এই পরিবেশের পার্থক্য আরও বেশী 
হয়ে থাকে। 

পারিপাশ্বিকের দিক দিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন 
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শিশু যেমন বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, 
তেমনি বংশগতির দিক দিয়েও তারা বংশের বিভিন্ন 
ধারার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে কে 
কোন্ ধারার উত্তরাধিকারী হবে তা বলা শক্ত। 
কারণ, বংশসতাবাহী জননকোষের মিলনের আগে 
তাদের অভ্যন্তরে কোন কারণে কিছু জটিল পরি- 
বর্ন ঘটে। প্রত্যেক জননকোষই সত্তাবাহী 
কণিকা! বা ক্রোমোজোমের অর্ধেক অংশ থাকে । 
উভষ জননকোষ মিলনের ফলে কোষের ক্রোমো- 
জোমের সংখ্যা আবার পুরণ হয়। জর্থা্থ পুং-জনন- 
কোষের ১২ জোড়া এবং স্ত্রী-জননকোষের ১২ 
জোড়! মিলে নিষিক্ত কোষে (ভ্রণকোষে ) আবার 
সেই ২৪ জোড়া ক্রোমোজোমই শকত্রিত হয়। 
কাজেই মিলনের সময় যেপব গুণ-বহনকারী 
কণিকা বর্তমান থাকবে সেই কণিকাগুলিই শিশুর 
শারীরিক ওমানসিক গুণ স্থির করবে। যেমন 
ধর যাক, গায়ের রং-_কালো বা সাদ। রং। এই 
ছুটি সমজাতীয় অসমধমা গুণের মধ্যে হয়তো 
ছুটি জননকোষের মিলনের পূর্ব মৃহূর্তে কালো রঙের 
গুণযুক্ত কণিকাঁটি বাদ পড়ে গেল ছুটি জননকোষ 
থেকেই। বাকী রইলো সাদ রঙের গুণযুক্ত 
কণিকাটি। এবার এই সাদ] রঙের গ্ণযুক্ত কণিকা 
ছুটির মিলন ঘটলেই একাধারে যেমন ভ্রণের মধ্যে 
সাদ রং প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা যাবে, অন্যদিকে 
তেমনি বিভিন্ন জননকোৌষ ছুটি মিলিত হয়ে পুনরায় 
২৪ জোড়া ক্রোমোজোমে পূর্ণ হয়ে উঠবে। থে 
মিপিত জীবকোধ থেকে ভ্রূণ জন্মগ্রহণ করে, তাতে 
মোট ৪৮টি, অর্থাৎ ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে । 
কাজেই যে সত্বাগুলি মিলিত জীবকোধষটির মধ্যে 
থাকে, শিশুই বংশের সেই সত্তাগুলির অধিকারী 

হয়। একই পিতা-মাতার বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন 
প্রকারের হয় কেন--এটিই তার একটি প্রধান কারণ। 

বংশগতি এবং পরিবেশ সম্পকিত আলোচনা 
থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
যে, উত্তরাধিকীর স্থত্রে প্রত্যেক শিশুই বিডিন্নমুখী 
সম্ভাবনা! নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং উপযুক্ত পরি- 
বেশের প্রভাবে সেই সস্তাবন! পূর্ণতা লাভ করে। 
সভাবন। যার মধ্যে যত বেশী, ভাবী জীবনে সে-ই 
ততবেশী প্রতিভামুখী হয়; আর সম্ভাবনা যার যত 
কম, উপযুক্ত পরিবেশেও তাখেকে ফল লাঁত করা 
যায় না। এজন্যে ই আজ অমর মান্ষে মানুষে, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত পার্থক্য দেখি । এরই জন্যে 
সবাই আইনষ্টাইন অথবা বিষ্ভাপাগর হতে পারে ন|। 
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সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর যাবৎ জীবদেছের উপর মহাকাশ পরিক্রমার খলাধল 

নিয়ে গবেষণা করছেন । এরই অঙ্গ হিসাবে গত ১রা জুলাই '৫৯ এক উচ্চন্তরের বায়ো-মেডিক্যাল 

পরীক্ষাথে ডণ্টলেস নামে একটি তীক্ষবুদ্ধিসম্পর কুকুর ও একটি খরগোসকে মাঝারি পাল্লার 

ক্ষেপণাক্ত্েরে অগ্রভাগে স্থাপন করে বায়ুমঞ্জলের উপর্ব স্তরে পাঠিয়ে আবার সাফল্যের সঙ্গে ভূপৃচ্ে 

ফিরিয়ে এনেছেন। চিত্রে প্রদশিত কুকুরটি গত ১০ই ভ্রুলাই 7৫৯ অপর একটি কুকুরের সঙ্গে 

চতুর্থবারের জন্তে রকেট-যাত্রী হবার গৌরব অজন করেছে | 



কার্বন 

বিশুদ্ধ কয়লাই হলো কাবন। প্রায় ছু-শ' বছর হলো কয়লার প্রচলন হয়েছে । 

বাড়ীঘরে উত্তাপ দান, কলকারখাঁনার কাজ, ইস্পাত ও বিছ্যৎ উৎপাদন প্রভূতিতে 

কয়লা ব্যবহার কর হয়। তারপর প্রায় ১৯০০ সাল থেকে অনেক কাজে পেক্রো- 

লিয়ামের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে গেছে। হয়তো ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির কদর 

বেশী হবে। তাহলেও এখন কয়লার অভাব হলে ইম্পাত উৎপাদন ও অনেক 

কলকারখান্ঠ বন্ধ হয়ে যাবে। 

যে সব পরমাণু দিয়ে কয়ল গঠিত, তাঁর! পুর্বে ছিল উদ্ভিদ ও জীবজন্তর শরীরে । 
উদ্ভিদ ও জীবজন্তর শরীরে কার্বন থাকে । যে সব বিভিন্ন পরমাণুর সমন্বয়ে মানুষের দেহ 

গঠিত, তাদের শতাংশের দশ ভাগই কার্বন । 

উদ্ভিদ ও জীবজন্তর শরীর প্রধানতঃ চারটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত-- 

কারন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রেজেন। জলা-জায়গার গাঁছপাল। মরে গেলে 

সেগুলি জলের নীচে আস্তে আস্তে পচতে থাকে । কার্বন-হাইডৌজেন-অক্সিজেন- 

নাইট্রোজেন সমদ্বিত বৃহদাঁকাঁর জটিল অথুঞচলি বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্রাকার অণুতে পরিণত 
হয়। এই ক্ষুদ্রাকার অণুগুলি নাইট্রোজেন কিংবা আমোনিয়ার মত গ্যাস অথবা 
জলের মত তরল পদার্থ হতে পারে। এগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ থেকে মুক্ত হয়। 
এভাবে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু পালিয়ে যাঁয়। খানিকটা 
কার্বন পরমাণু ক্ষুদ্র অণুর আকারে নির্গত হয়ে গেলেও, অধিকাংশ কার্বন পরমাণুই 
থেকে -যায়। এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে অধিকতর কার্ধন-প্রধান হতে 
থাকে । শুকনো কাঠের অধেকিই কার্বন। তারপর গীট, লিগনাইট ও বিটুমিনাস 
কয়লাতে কার্বন থাকে শতাংশের প্রায় ৬০১৬৭ ও ৮৮ ভাগ। অবশেষে আযান্থ,সাইট 
কয়লাতে কাবনের পরিমাণ হয় শতাংশের ৯৫ ভাগ। কাবন ছাড়া অন্যান্য পরমাণু 

এত বেশী থাকে বলেই বিটুমিনাস কয়ল! জালালে এত ধেশয়া হয়। আযান্থসাইট 

কয়ল। জালালে বিশেষ ধোঁয়া হয়” না। আযানথ সাইটের চেয়ে বিটুমিনাস কয়লাই 

অনেক বেশী পাওয়া যায়। কলকারখানাঁয় বিটুমিনাস কয়লাই বেশী ব্যবহার করা হয়। 

এই জন্যে কলকারখানায় কয়ল। জ্বালালে এত ধোয়া দেখা যায়। 

কয়লা উৎপাদনের জন্যে অনেক উদ্ভিদের দরকার। হিসাব করে দেখা গেছে, 

ভূগর্ভে এক ফুট পুরু স্তরের কয়ল। উৎপন্ন করতে চব্বিশ ফুট উদ্ভিদ-স্তরের দরকার হয়। 

ভূগর্ডে কোটি কোটি টন কয়লা! আছে। কাজেই অসংখ্য বনজঙ্গল বধিত হবার পর 
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মরে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে-তার ফলেই এই পরিমাণ কয়লা! উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 
এই.প্রক্রিয়ার জন্তে লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর । 

নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাঠি পুডিয়েও কয়লা করা যাঁয়। কাঠকয়লার গড়ার 
একটি বিশেষ ধর্স এই যে, অনেক প্রকার বস্তর অণুকে এই গুড়া আটক করতে পারে, 
অর্থাৎ এসব বস্তুর অণু কয়লার গুড়ার গাঁয়ে লেগে থাকে । বস্তর অণু যত বড় হবে 

ততই দৃটভাবে লেগে থাকবে। এই জন্তে কাঠকয়লার চর্ণ রীন পদার্থকে বর্ণহীন 
করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। লাল চিনির সরবতে খানিকট। কয়লা-চর্ণ যোগ করলে, 
রঙীন ভেজ্ালের অণু কয়লার কণার গায়ে লেগে থাকবে । কিন্তু চিনির অণু কয়লার 
কণাকে স্পর্শও করবে না। কয়লা ছে'কে নিয়ে তরল পদার্থটি বা্পীভূত করলে, 
নীচে সাদা চিনি পড়ে থাকবে । কাঠকয়লার গু'ড়। গ্যাঁস-মাস্কে ব্যবহ্গত হয়। 

গযাস-মাঁক্ষের ভিতর দিয়ে শরীরে বিষাক্ত বাষু টেনে নেবার সময় অক্সিজেন ও নাইট্রো- 

জেনের অণু কয়লার ভিতর দিয়ে সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে । কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের 
বড় অণু কয়লার কণাঁর সঙ্গে লেগে থাকে; কাঁজেই শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতে 
পারে না। 

গ্র্যাফাইটও একপ্রকাঁর কার্বন, মাঁটির নীচে পাওয়া যাঁয়! কয়লাতে পরমীণু- 
গুলি থাকে বিশৃঙ্খলভাবে ; অপর পক্ষে গ্র্যাফাইটের পরমাণুগুলি থাকে স্ুুসন্বদ্ধ হয়ে ; 
অর্থাৎ গ্র্যণফাইট হলো কার্বনের কেলাসিত বা স্ষটিকতুল্য আকার। কয়ল! থেকেও 

গ্র্যাফাইট তৈরী করা যাঁয়। বিশেষ অবস্থায় বিছ্যৎ চালিয়ে কয়ল! উত্তপ্ত করলে, 

কয়লার পরমাণুগুলি আস্তে আস্তে সুসন্বদ্ধ হয়ে গ্র্যাফাইটে পরিণত হবে। ৭০০৭ ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড পর্যস্ত উত্তপ্ত করলে গ্রযাফাইট প্রজ্জলিত হয়। গ্র্যাফাইটের পরমা ণুগচলি 
থাকে সুরে স্তরে। এই সব বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ার ঝেক থাকে বলেই 
গ্র)াফাইঈট থেকে সহজেই আশ বেরিয়ে আসে। গ্র্যাফাইটের গু'ড়া হাতে নিলে -পিছল 

লাঁগে। প্রকৃতপক্ষে গ্র্যাফাইট-চুর্ণ মস্থণ করবার কাঁজে ব্যবহৃত হয়। যেখানে ছুটি 

কঠিন পদীথের ঘর্ষণ হচ্ছে, সেখানে খাঁনিকট। গ্র্যাফাইট-চুর্ণ দিলে জায়গাটি মস্যণ হয়ে 

ঘর্ণজনিত ক্ষয় অনেক কমে যাবে। লেখবাঁর পেন্সিলে গ্র্যাফাইট থাকে । লেখবাঁর 

সময় যাতে সহজে ভেঙ্গে না যায়, তার জন্তে গ্র্যাফাইটের সঙ্গে খানিকটা মাটি মেশানো 

হয়। 
গ্র্যাফাইটের পরমাণুগুলি সুসন্বদ্ধ হয়ে থাকলেও যথেষ্ট ঘে'ষাঘে'ষি করে থাকে 

না। কিন্তু ভূপুষ্ঠের খুব নীচে এরূপ কার্বনের ডেল? দেখা যায়, যাঁদের যথেষ্ট তাপ ও 
চাঁপ স্হা করতে হয়। এ-অবস্থায় পরমাণুগুলি খুব ঘে'ধাঘেষি করে নিরেট হয়ে থাকে । 

এভববে গ্র্যাফাইটের স্তায় আর একটি ভিন্ন রকমের স্ষটিকতুল্য কার্বন পাওয়। 

যায় । এই দ্বিতীয় কারের স্মটিকতুল্য পদার্ঘটিও গ্র্যাফাইটের স্তাঁয়ই বিশুদ্ধ কার্ধন। 
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কিন্তু ছটির রূপ একেবারে ভিন্ন । গ্র্যাফাইট হলো কালো ও নরম; কিন্তু নতুন পদার্থটি 
বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও সবচেয়ে কঠিন। গ্র্যাফাইট বিছ্যৎ পরিবহন করে। ফ্লাশ-লাইটে 

গ্র্যাফাইটের দণ্ড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নতুন পদার্থটি বিছ্যৎ পরিবহন করে ন1। 
গ্র্যাফাইট সুলভ, কিন্তু অপরটি ছুলভ এবং অলঙ্কাঁরে ব্যবহৃত হয়। এই নতুন স্বচ্ছ 

পার্থট হলো হীরক । কয়লা ও গ্র্যাফাইটের মত হীরকও বিশুদ্ধ কার্ন। থথেষ্ট 
উত্তপ্ত করলে হীরকও কয়লার মতই প্রজ্জলিত হবে। 

পৃথিবীর মোট সরবরাহের শতাংশের ৯৬ ভাগ হীরকই আসে দক্ষিণ আফ্রিকা 

থেকে । গবেষণাগারেও নিয়ন্ত্রিত তাঁপ ও চাপ প্রয়োগে কৃত্রিম হীরক তৈরী করা যায়। 

কৃত্রিম হীরক প্রাকৃতিক হীরকের ন্যাঁয় একই রকম গুণসম্পন্ন। 

অত্যধিক কাঠিন্যের জন্যে শিল্পের পক্ষে হীরক দরকারী । ছিদ্র করবার যন্ত্রে 

এবং কঠিন ইস্পাত কাটবাঁর ও পালিশ করবার যন্ত্রে হীরক ব্যবহার করা যায়। হীরক 

দিয়েই অন্যান্য হীরককে ইচ্ছানুরূপ আকার দেওয়া ও পালিশ করা হয়। ছুমূপ্যতার 
জন্যে খুব স্বচ্ছ ও উৎকৃষ্ট হীরক শিল্পে ব্যবহৃত হয় না। যে গ্র্যাফাইটের সবটাই সম্পৃণ- 

রূপে হীরকে পরিণত হয়নি এবং রং কালো রয়েছে, সেরূপ অসম্পূর্ণ হীরকই শিল্পে 

ব্যবহার কর! হয়। এদ্রব্যকে বলে কার্বনাডো বা ব্ট। অলঙ্কারের পক্ষে অযোগ্য 

হলেও হীরকের ন্যায় কাঠিন্য থাকার দরুণ এ-দ্রব্যটি শিল্পের পক্ষে খুবই উপযোগী । 

ক্ষয় প্রাপ্ত উদ্ভিদে কার্বনের সঙ্গে কখন কখন হাইড্রোজেনও থেকে যাঁয়। এই 
অবস্থায় কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহযোগে ছোট-বড় অণুসমন্বিত অনেক প্রকার যৌগিক 
পদার্থের উদ্ভব হয়। এই পদার্থগুলিকে বলে হাইড্রোকাৰন। পেট্রোলিয়াম হলো 

প্রধানতঃ নানারকম আকারের অণুসমন্বিত হাইড্রোকার্নের মিশ্রণ। পাতন প্রক্রিয়ায় 

পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন অণুসমন্বিত হাইড্রোকার্বনগুলিকে পৃথক করে সংগ্রহ করা 

যাস । কম তাপমাত্রায় ছোট অণু এবং অধিক তাপমীত্রায় বড় অণুর পদার্থ বাম্পীভৃত 

হবে। এভাবে পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায়স্*গ্যাসোলিন, পেট্রোলিয়াম ইথার 

বা বেঞ্রিন, কেরোদিন, জালানী তেল, লুব্বিকেটিং তেল, পেট্রোলিয়াম জেলি বা 

ভেসিলিন প্রভৃতি । 
কক, চ. স. 



ফনোগ্রাফের কথা 
(কথায় ও চিত্রে) 

১। আধুনিক ফনোগ্রাফ-গ্রামোফোন বা ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গান, 

আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি শুনতে আমর! অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং কেমন করে এই যন্ত্র কাজ 

করে তাও অনেকেরই জানা আছে। সে জন্তে ব্যাপারট! আমাদের খুব অদ্ভুত বলে মনে 

১নং চিত্র 

হয় না। কিন্ত এমন এক সময় ছিল-_যখন কেউ চিন্তাই করতে পারতো! না যে, যন্ত 

আবার মানুষের মত কথা বলবে। আধুনিক ফনোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের কঠম্বর ও 

অন্তান্ত শব্দ প্রায় নিখৃ'তভাবেই শোনা যায়। প্রায় আশী বছরের.অক্রান্ত গবেষণার 
ফলে ফনোৌঁগ্রাফের এই উন্নতি সাধন কর! সম্ভব হয়েছে। 

নং চিত্র 

২। ফনৌগ্রাফ তৈরীর কল্পনা--বহুদিন থেকেই মানুষের কল্পনা ছিল--শব্দকে 
কোন উপায়ে ধরে রেখে পরে আবার ইচ্ছামত তাকে বাছিয়ে শোনবার। এনিয়ে 
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"কেউ কেউ বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষাও আর্ত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

কয়েকজন ইউরোপীয়ান এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য 

লাভ করেছিলেন এবং কয়েকজন জার্মান গবেষক টিনের পাতে কগম্বর রেকর্ড করতেও 

সক্ষম হয়েছিলেন। সেই রেকর্ড বাজালে শব্দ শোনা যেত বটে, কিন্তু তা বোঝবার 
উপায় ছিল না_-ফলে গবেষকদের উৎসাহ কমে যাঁয়। 

৩। এডিসন--১৮৭৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিলন টেলিগ্রাফের বার্তা 
রেকর্ড করা নিয়ে গবেষণা! করবার সময় ঘটনীক্রমে কার্ধোপযোগী একটি ফনোগ্রাফ 
যন্ত্র তৈরী করেন। এর আগেই তিনি আরও কতকগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করে খ্যাতি 

৩নং চিত্র 

অর্জন করেছিলেন। যদিও তীর উল্ভাবিত ফনোগ্রাফটি একেবারে নিখুত ছিল না, কিন্ত 
তাঁতে শক বোঝা যেত। তার ফনোগ্রাফেও টিনের পাতের রেকর্ড বাজানো হতো । 

| ৪নং চিত্র 
৪। ফনোগ্রাফ বাজবার নুত্র--একটি পিন সংযুক্ত ডায়াফ্রামকে (পাতলা ধাতব 
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পর্দা) শব্দ-তরঙ্গ নডাঁয় বা কাঁপায় এবং তার ফলেই ফনোগ্রাফগুলি থেকে শব শোনা 
যায়। তখনকার টিনের পাতের রেকর্ডগুলি ছিল চোঁডের মত গোলাকৃতির এবং সেগুলি 
একটিসিলিগারের মত ঘুরতো।। টিনের পাতের রেকর্ড ঘোরবার সময় এ পিনটি আচড়- 
কাটা দাগের উপর দিয়ে চলবার ফলে ভায়াফ্রামটি কেপে শব্দ উৎপাদন করতো । 

৫। প্রথমদিকে রেকর্ড প্রস্তত-__-আগেকার ফনোগ্রাফের জন্তে রেকর্ড প্রস্ত্রত 
করবার সময় শিল্পীরা একটি মেগাফোনের চারদিকে ঠাসাঠাসি করে বসতো! | মেগা- 
ফোনের সঙ্গে লাগানো থাকতো একটি পিন-সংযুক্ত ডায়াফ্রাম। রেকর্ড করবার সময় 

৫নং চিত্র 
সোজাস্থজি মেগাঁফোনের চোঁঙের মধ্যে খুব টেচিয়ে বলতে হতো । এসব রেকর্ডে 
যন্ত্রের শব্দ থেকে কম্বর পরিক্ষার বোকা যেতো । এজন্তে তখনকার বিখ্যাত গায়কদের 
(যেমন, এনরিকো1.ক্যারুসো) কণ্টন্বর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণ কর! সম্ভব হয়েছে । 

৬নং চিত্রা ৭ 
৬। ফনোগ্রাফের উন্নতি--+১৮৮৫ সালে ছু-জন আমেরিকান এক নতুন 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] ফনোগ্রাফের কথা ৬৮৩ 

" পদ্ধতিতে রেকর্ডের উন্নতি সাধন করেন । তাঁর! সিলিগ্ডার রেকর্ডে একটি মোমের আবরণ 
লাগান। এর ফলে টিনের পাতের রেকর্ডের তুলনায় শব্দ খুব পরিষ্কার শোন! 
গেল। ১৮৮৭ সালে এমিল বারলিনার নামক একজন আমেরিকান নতুন ধরণের 
গ্রামোফোন উদ্ভাবন করেন। তিনি দিলিগার রেকর্ডের পরিবর্তে চ্যাপ্ট। চাকৃতির 

রেকর্ড ব্যবহার করেন। দেখা গেল, চ্যাপ্টা চাকৃতিতে বেশী শব্দ সহজে রেকর্ড করা 
সম্ভব । 

৭। জনসাধারণের আগ্রহ-- প্রথম অবস্থায় ফনোগ্রাফের রেকর্ডে শব্দ পরিষ্কার 

না শোনা গেলেও জনসাধারণের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিপুল আগ্রহ দেখা গেল। প্রিয়- 
শিল্পীর ক ও যন্ত্রসঙ্গীত অবসর সময়ে বাঁড়ীতে শোনবার জন্যে বু লোক ফনোগ্রাফ 

কিনতে লাগলেন। ফলে এর চাহিদাও খুব বেড়ে গেল। শীঘ্রই ফনোগ্রাফের মাজিকের 

বাড়ীতে রেকর্ডের লাইব্রেরী করলেন। বিভিন্ন: শিল্পীর রেকর্ড সেখানে থাকতো এবং 

অবসর সময়ে বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এ রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পরিবেশন কর! 

হতো]। 

৮। অফিস সংক্রান্ত কাজে ফনোগ্রাফের ব্যবহার-_গান-বাঁজন! প্রভৃতির ক্ষেত্রে 

ফনোগ্রাফের ব্যবহার থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার চালু হতে থাকে এবং 

সে সব ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাও প্রমাণিত হয়। এডিসন ফনোগ্রাফকে ডিক্টেটিং মেসিনে 

পরিণত করেন এবং এই ডিক্লেটিং মেপিন ব্যবদায়-সংক্রাস্ত কাজে উপযোগী বলে 



৬৮৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বধ, ১১শ সংখ) 

প্রমাণিত হয়। আঁজকাঁল অনেক অফিসেই ডিক্টেটিং মেসিন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়েও * 

আজকাল ফনোগ্রাফের ব্যবহার হচ্ছে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের জন্তে । 

৯। ইলেকট্রনিক্স_-ফনোগ্রাফের উন্নতিসাধনের জছ্মে গবেষণা চলতে থাঁকে। 

১৯২৫ সালে বৈদ্যুতিক উপায়ে রেকর্ড তৈরী করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতি 

আবিষ্কৃত হবার; ফলে এই যন্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। এর ফলে কস্বর 

৯নং চিত্র 

ও যান্ত্রিক শব্দকে প্রায় সহজেই অবিকৃতভাবে রেকর্ড করা সম্ভব হয়। এসব রেকঙ 

বাজিয়ে বক্তা ও গাঁয়কের অবিকল কণ্ঠ শোন! যাঁয়। 
১০। সবাক চিত্র--এডিসন ১৮৮৯ সালে গতিশীল ছবি তোঁলবার ক্যামেরা এবং 

প্রোজেইর যন্ত্র আবিষ্ষার করেন। এবার তিনি সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করবার জন্তে চেষ্টা 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] ফনোগ্রাফের কথ ৬৮৫ 

করতে থাকেন। এই উদ্দেপ্তে ১৯১৪ সালে তিনি পিনেমীর প্রোজেক্টর যন্ত্রের সঙ্গে 
ফনোগ্রাফ যুক্ত করে সবাঁক চিত্র তৈরীর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সেচেষ্টা ব্যর্থ 

১*নং চিত্র 

হয়। কিন্ত তিনি যে শুত্র অবলম্বন করে এই সম্পর্কে গবেষণা আর্ত করেছিলেন-- 
পরবতাঁ কালে সেই সুত্র অবলম্বনে গল্নববধা করে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সবাক চিত্র নির্মাণে 
কৃতকাধ হন। 

১১। বেতার ফনোগ্রাফের ব্যবহার--বেতার কেন্দ্রেণ কফনোগ্রাফের ব্যবহার খুব 
বেড়ে গেছে । বেতার কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্যে বিশেষ ধরণের রেকর্ড (078175001061018 

১১নং চিত 

ঢ৪০০:) তৈরী করা হয়। ফনোগ্রাফে যে রেকর্ড ব্যবহার কর! হয়--তা থেকে এই 
রেকর্ডগুলি বড় হয়ে থাকে । এতে গান, বাজনা, নাটক প্রভৃতি রেকর্ড কর! হয়। 

পরে সুবিধামত বেতার কেন্দ্র থেকে রেকর্ডগুলি বাজানো হয়। | 

০০১০১৩০...১ 



৬৮৬ জ্ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 

১২। শিক্ষাদানে ফনোগ্রাফের ব্যবহার--বহু বছর যাবৎ ফনোগ্রাফের সাহায্যে 

শিক্ষ। দাঁন করা হচ্ছে। রেকর্ডের সাহায্যে গান, কথা ও বৈদেশিক ভাষ। প্রভৃতি 

শিক্ষালাভ কর! সহজসাধ্য হয়েছে। অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্যে “সবাক পুস্তক 

১২নং চিত্ত 

(81115 8০০1) প্রচলিত হয়েছে? অর্থাৎ অন্ধদের পাঠোপযোগী বইয়ের সব অংশই 

কথার সাহায্যে রেকর্ড করা হয়। কোন কোন দেশে এই রেকর্ড অন্ধদের বিনামূল্য 

দেওয়া হয়। 

১৩। টেপ-রেকর্ডার-বিজ্ঞানীরা শব্দকে আরও সহজে ধরে রাখবার জন্তে 

2 / রী. ১. 
এ || 11017187৭ 

১৩নং চিত্র 

টেপ-রেকর্ডার নামে একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। একটি চৌম্বক তার বা ফিতার 

সাহায্যে এই যন্ত্রের দ্বারা শব্খের রেকর্ড করা হয়। এই যস্ত্রের দ্বারা একনাগাড়ে কয়েক 



নভেম্বর) ১৯৫৯ এ ফনোগ্রাফের কথা ৬৮৭ 

ঘণ্ট। পর্যস্ত রেকর্ড করা যাঁয়। এই টেপ-রেকর্ডের শব্ধ একেবারে নিখুতভাবে শোন। 
যাঁয়। সাধারণতঃ দীর্ঘ ভাষণ, সভ। প্রভৃতি দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠান এই টেপ-রেকর্ডারের 
সাহায্যে রেকর্ড করা হয় । 

১৪। গ্িরিওফোনিক রেকর্ড-ফনোশগ্রাফে আজকাল ট্রিরিওফোনিক রেকর্ড 
ব্যবহার করা হচ্ছে । এই রেকর্ডের সাহাষ্যে গান-বাজন। প্রভৃতি শুনলে মনে হয় 
যেন সেগুলি তখনও শিল্পী নিজেই গাইছেন- রেকর্ড বাজছে বলে মনে হয় না। এতে 

১৪নং চিত্র 

ঢুটি স্পীকার ব্যবহৃত হয়-__ একটিতে নিয়স্থরের গান উৎপন্ন হয় এবং অপরটির দ্বার! 

সেই শব্দই জোরে শোনা যায়। গ্রিরিওফোনিক রেকর্ড চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং 
বেতার ও টেলিভিসনে ব্যবহারের জন্তে পরীক্ষা চলছে । 

১৫নং চিত্র 

১৫। ফনোগ্রাফের দান-.ফনোগ্রাফের সাহায্যে শিক্ষা সংস্কৃতি এবং আনন্দদানের 



৬৮৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

পদ্ধতির যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে । ডিকৃটেটিং মেসিন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে 

যথেষ্ট সাহায্য করছে। 'সবাক পুস্তক” অন্ধদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করছে। বর্তমানে 

ইলেকট্রনিক ফনোগ্রাফের যুগে-মাশা করা যায়, এর সাহায্যে মানব-সভ্যতার গতি 
আরও এগিয়ে যাবে । 

করছেন । 

বিজ্ঞানীরা ফনোগ্রাফের আরও উন্নতি বিধানের জন্যে গবেষণা 

বিবিধ 

বস্তু বিজ্ঞীন মন্দিরের একচত্বারিংশৎ 

প্রতিষ্ঠ। দিবস 

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৯ বস্থু বিজ্ঞান মন্দিরের 

একচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হইবে। এই 

উপলক্ষে এ দিন বস্থবিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা গৃহে 

অপরাহ্ ৬ ঘটিকায় টাটা! আয়রন আ্যাণ্ড গ্ীল 

কোম্পানী লিঃ-এর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর সার 

জাহাঙ্গীর গান্ধী একবিংশতিতম আঁচার্ধ জগদীশচন্দ্র 

স্মারক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। 

চন্দ্রের অদৃশ্য বিপরীত অংশের 
প্রাকৃতিক অবস্থা 

চন্দ্রের অদৃশ্য দিকটি সমতল মকু-প্রাস্তর--সে 

দীর্ঘ প্রাস্তরের মধ্যে মরু-সমুদ্ররূপী একটি গভীর গর্ত 

রহিয়াছে । ইতস্ততঃ কয়েকটি ছোট পাহাড় ও 

সমূদ্র বা হদের মত কয়েকটি অগভীর গর্ত থাকিবার 
ফলে পরিদৃশ্তমান অংশের তুলনায় তাহা নিতান্তই 
বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। পরিদৃশ্বমান অংশে যেরূপ 
অসংখ্য পাহাড় ও অসংখ্য খাঁদের ক্ষত চিহ 
রহিয়াছে, তেমন কিছুই সেখানে নাই। 

রাশিয়া মহাকাশচারী রকেটের সাহাষ্ে 

গৃহীত চন্দ্রলোকের অপর অংশের ছবি এখন 

প্রকাশ করিয়াছে। এই ছবিতে এক বিস্তীর্ণ 
সমতলভূমির উপর বড় ও ছোট কয়েকটি ফোট1 ও 
ফুট্কি চি রহিয়াছে । দেখিয়া মনে হয় যেন, 

কোন ছুষ্ট ছেলে খেয়ালের বশে একটি কুমড়ার গায়ে 

এখানে-সেখাঁনে আন্গুল ঢুকাইয়া দিয়া চিত রাখিয়! 
গিয়াছে । ছবিতে কৃষ্ণ বর্ণের একটি ফৌটাকে 

মৃস্কো সাগর বলিয়! নামাঙ্কিত করা হইয়াছে এবং 
বল! হইয়াছে যে, উহার ব্যাঁস প্রায় ১৮৭ মাইল। 

রাশিয়া! সম্প্রতি ঘোষণ। করিয়াছে যে, চন্দ্রের যে 

দিকটা পৃথিবী হইতে দ্রেখা যায়, তাঁহার তুলনায় 

অনৃষ্ঠ দিকটা অধিকতর বৈচিজ্যহীন। রাশিয়ার 
মহাকাশচারী রকেট লুনিক-৩ টেলিভিশনযোগে যে 

ফটে। পাঠাইয়াছে, তাহা হইতে এই সংবাদ জানা 
গিয়াছে । পৃথিবী হইতে চিরকাল চন্দ্রের শুধু একটি 
অংশই দেখা যায়--লুনিক-৩ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতে 

করিতে চন্দ্রের অদৃশ্য দিকে চলিয়া গিয়া! সেখানকার 
ফঠো তুলিয়াছে। 

সোভিয়েট বিজ্ঞান আাকাঁডেমীর জ্যোতি- 

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মিখায়ো- 

লোভের বিবৃতি উল্লেখ করিয়া ণটাস' বলিয়াছে, যে, 

চন্দ্রের বিপরীতদিকে সমুদ্রের সংখ্যা কম। সেদিকটা 

অত্যন্ত একঘেয়ে। এই বৈচিত্র্যহীনত1 নিশ্চয়ই 

চন্দ্রের জন্ম ইতিহাসের সহিত জড়িত রহিয়াছে। 
এই বৈচিত্র্যহীনতার মুল রহমত যে কি, 
জ্যোতিবিজ্ঞানী ও ভূতাত্বিকগণের নিকট তাহা 

এক অদ্ভুত সমস্যারূপেই আজ দেখা দিয়াছে। 

. যে সকল সমুদ্র ও পর্বতের ছবি তুণিয়া আন! 
হইয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের নাম 
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অনুযায়ী সেগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা 
ছাঁড়া ফরাঁপী পদার্থ-বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জৌলিও 

কুরীর নামেও একটি পর্বতের নামকরণ করা হইয়াছে। 
প্রায় ১৮৭ মাইল ব্যাসের সমুদ্রব্ূপী যে গর্তট 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
মস্কো সাগর ; এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই 
সাগরটি চন্দ্রের বিষুবরেখাঁর উত্তরে বিশ ও ত্রিশ 

অক্ষ রেখার মধ্যবর্তী স্থানে ১৪তম ও ১৬০তম 
দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত । 

এই সাগরের দক্ষিণাংশে একটি উপসাগর 

রহিয়াছে এবং উহার নামকরণ করা হইয়াছে, 

মহাকাশ উপসাগর। 

৭ই অক্টোবর এই ছুইটি জিনিষের ফটো স্বয়ং- 
ক্রিম আস্তগ্র্হ যন্ত্রধাটি হইতে পাওয়া! যাঁয়। 

টাঁস বলিয়াছে, যে সকল জিনিষের সুস্পষ্ট ফটো 

তোলা সম্ভব হইয়াছে, কেধলমাত্র সেগুলিরই 

নামকরণ করা হইয়াছে । অন্যান্য পর্বতশাখা ও 

গর্তের নামকরণ করিবাঁর জন্য সৌভিযেট বিজ্ঞান 

আকাডেমী একটি স্পেশাল কমিটি নিয়োগ 

করিয়াছে । সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা বলেন, দক্ষিণ 

গোলাধে” ৬০ মাইল ব্যাসের এমন একটি গর্ত 

রুহিয়াছে যাহা স্থুম্পষ্টভাবে ধর] পড়িয়াছে। 

বিযুবরেখার উত্তরে দৃশ্য ও অদৃশ্য অংশের প্রায় 
সীমা রেখার ছুইটি গর্ত বহিয়াছে-_তন্মধ্যে একটির 
নাম দেওয়। হইয়াছে লীমীনোনভ এবং অপরটির 

নাম রাখা হইয়াছে জোলিও কৃরী। 
সোভিয়েটস্বী পর্বতমালা ইহার দক্ষিণে বিধুব- 

রেখা অঞ্চল প্স্ত প্রসারিত রহিয়াছে। চন্ত্রের 
অদৃশ্ঠ অংশের একেবারে প্রাস্ত-সীমীয় দক্ষিণ 
গোলাধে” মেচাতা নামক সাগরটি রহিয়াছে । মহা 

কাশে ফটো তুলিয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণের 
কালে চন্দ্রের দৃশ্য অংশেরও কিছু কিছু ফটো তোলা 
হইয়া গিয়াছে । এ সকল অংশ এতদিন আংশিক- 
ভাবেই দেখা যাইত-_মান্ৃষ এই প্রথম এগুলিকে 
পুবাপুরি দেখিবার সুযোগ পাইল। 

বিবিধ ৬৮৯ 

দক্ষিণ সাগরের প্রক্কৃত চেহারাঁও এই প্রথম 
জানা গেল--এই সাগরটির বৃহৎ অংশই চন্দ্রের 
বিপরীত দিকে অবস্থিত। 

আত্তগ্রহ যন্ত্রধাটিতে স্থাপিত টেলিভিশন যন্ত্রের 

সহায়তায় প্রায় ও লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার দূর 
হইতে পাঠানো হইয়াছে । 

মহাকাশে জাবনের সন্ধানে 

কাজাখ বিজ্ঞান আযাকাভামীর আ্যাষ্ট্রো- 

বোটানিক্যাল বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক টিখভ 

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, সৌভিয়েট ইউনিম়ন 

মহাকাশে যে যন্ত্রাগার প্রেরণ কারয়াছে, তাহ। 

চক্রলৌকে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল প্রশ্নের 

সমাধান করিতে পারে। 

চন্দ্রলোকে প্লেটে! নামক আগ্নেয়গিরির মুখের 

সন্নিকটে নিম্নতর জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়। 

মনে করিবার কিছুটা কারণ রহিয়াছে। চন্দ্রের 

পরিদৃশ্তমান দ্রিকটিকে এমন কয়েকটি স্থান থাকা 
সম্ভব, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাঁকিলেও 

থাকিতে পারে। সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই 

গ্রহ হইতে গ্রহাস্তরে প্রেরণোপযোগী এমন যস্ত্রাগার 
নির্মাণ করিবেন যাহা মঙ্গলগ্রহের অতিশয় নিকটে 

এবং যেখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল প্রশ্নের 

অবসান ঘটাইবে। সোভিয়েট মহাকাশ গবেষণা 

কমিটির ভাঁইস প্রেসিডেন্ট ফিদোরোৌভ এক বিবৃতি 

প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহাকাশচারী যত্ত্রাগার হইতে 

প্রাপ্ত সকল তথ্যই বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জানাইয়া 

দেওয়। হইবে। 

সোভিয়েট ভৌগোলিক সমিতির গ্রেমিডেণ্ট 

পাঁভলন্বী বলেন, শীঘ্রই চন্দ্রলোক হইতে প্রস্তরখণ্ড 

গ্রহ করিয়া আনা হইবে । ককেসাঁমের পুলকোভা৷ 

গব্ষেণাগারের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, সৌভিয়েট 

ইউনিয়ন এক বৎসরের মধ্যে তিনটি মহাজাগতিক 

রকেট উৎক্ষেপণ করিতে পারিয়াছে। তিনি আরও 

বলেন যে, সৌভিয়েট রকেট অতি শীজই শুক্র ও 
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মঙ্গল গ্রহের দিকে রওনা হইবার সম্ভাবনা । এই 

ছুইটি গ্রহে সোভিয়েট রকেট অবতরণের আর বেশী 

বিলম্ব নাই। 

অন্ধ প্রদেশে মৃৎশিল্পসের উপযোগী নরম 
মাটির সন্ধান 

ভারতের ভূতাত্বিক সমীক্ষা অন্ধ, প্রদেশের 
কুদ্দাপা ও কুর্ণুল জেলার কয়েক স্থানে মৃৎশিল্লের 

উপযোগী নরম মাটির স্তরের সন্ধান পাইয়াছে। 

পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, এই মাটি মৃৎ- 

শিল্পে ব্যবহারের ষোগ্য এবং এঁফলার" হিসাবেও 

উহা! ব্যবহার করা যায়। 
মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মুৎশিল্পের জন্য কীাচা- 

মালের সন্ধান করিবার ফলে ভূতাত্বিক সমীক্ষা 

১৯৪৪-৪৮ সালে প্রথম এই মাটির স্তরের পরীক্ষা 

করে। সাধারণতঃ নদীগর্ভে এবং পাহাড়ের 

ঢালু জায়গায় বৃষ্টির জলের নালায় এই মাটি দেখা 
যায়। 

যে সব অঞ্চলে উক্ত মাটির স্তর পাওয়া গিয়াছে 

শ্রী আর ত্যাগরাজন ভারতের ভূতাত্বিক সমীক্ষা 

কর্তৃক প্রকাশিত “ইয়ান মিনারেল্স্ পত্রিকার 
গত এপ্রিল-জুন (১৯৫৯) সংখ্যায় সেগুলির সাধারণ 

ও রাসায়নিক গুণাগুণের বি্ষয় পর্যালোচন। 
করিয়াছেন। 

পোড়া মাটির জিনিষ, মাটির ঘড়া, পাইপ, 

ইট, টালি, ফাপা ইট, নর্দমার পাইপ এবং অন্ঠান্য 

কাচবৎ দ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্য এই মাটি ব্যবহার 
কর! যাইবে । তাহা ছাড়া, উহা বস্ত্র ও রবারে 
ফিলার হিসাবে এবং রং, রঙ্গীন খড়ি, ক্রেয়ন 

প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ব্যবহার কর] যাইবে। 

মৃতন (সেবনযোগ্য পেনিসিলিন 

লগুনের বীচাম গ্র,প লিমিটেভ এবং বীচাম 
রিসার্চ জেবরেটরিজ-এর চেয়ারম্যান মিঃ এইচ. 
জে. ল্যাজেল গত ২৬শে অক্টোবর নৃতন এক 

ধরণের সেবনযোগ্য পেনিসিলিন উদ্ভাবনের কথা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সাধারণতঃ যে ধরণের 

পেনিসিলিন বর্তমানে সেবন কর! হইয়া থাকে তাহা 

অপেক্ষা এই পেনিসিলিন অনেক বেশী ফলপ্রদ 

হইবে। 
ল্যারিনজাইটিস, ক্রঙ্ষিঘ্াল নিউমোনিয়া, টন্- 

সিলাইটিস, স্ফোটক, কার্বান্ছল, কর্ণরোগ প্রভৃতি 

রোগের চিকিৎসায় তাহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। 

বীচাম রিসার্চ লেবরেটরিজ এবং বুষ্টল 

লেবরেটরিজ-এর (যুক্তরাষ্ট্র) যুক্ত গবেষণার ফলে 
এই নৃতন পেনিসিলিন উদ্ভাবিত হয় এবং তাহা 
বীচাম বিজ্ঞানীগণ কতৃকি গত ব্সর স্বতন্ত্রীকৃত 

মৌলিক পেনিপিলিন কণ| হইতে প্রস্তত। মিঃ 

ল্যাজেল বলেন, যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন পেনিপিলিনের 

নাম হইল ব্রক্িল (13:0%11)। 

অন্ধত্ব প্রতিরোধ সম্পর্কে নুতন তথ্য 

রয়েল কমনওয়েলথ মোপসাইটি ফর দি ব্রাইও 
গত চার বৎসর ধরিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের 

অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে যে অহ্সন্ধান-কার্ধ চালাইয়। 
আসেন তাহার ফলে থানা, কামেনধনস এবং 

নাইজেরিয়ার উত্তর অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টসমূহ 
নিঃসন্দেহে অন্বত্ব সম্পর্কে অনেক নৃতন তথ্য জানিবার 
সযৌগ পাইবেন। সোসাইটির এই অনুসন্ধান 
কাধের ফলাফল সম্প্রতি ডাঃ এফ. সি. রজা-এব 

ব্লাইগুনেস্ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা পুশুকে বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে অন্বত্বের কারণ 

ও তাহার প্রতিরোধ সম্পর্কে নৃতন আলোকপাত 

হইয়াছে। 
উপরিউক্ত তিনটি অঞ্চলে অন্ধত্থের একটি কারণ 

হইল অনকোনারকিয়াসিস রোগ । এই রোগ সম্বন্ধে 

সাধারণের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। ইহা 
সাধারণত “নদী-অন্ধত্ব” নামে পধিচিত। কারণ যে 

মক্ষিকার দংশনের ফলে এই রোগ জন্মায়, তাহারা 

নদীতে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে । 

বিজ্ঞানীদের প্রথম যে দলটি এই সম্পর্কে অঙ্থ- 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

সন্ধান-কার্ধ চালান তাহার নেতা স্বর্গত ভাঃ জে, 
ক্রিস্প এই 'নদী-অধ্বত্ব' সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা 
করেন। এই পুস্তকটি সোদাইটি কতৃর্ক পরে 

প্রকাশিত হয়। ইহাতে অন্ধত্ব এবং তাহার নিয়ন্ত্রণ 

গরিকল্পন। সম্পর্কে মৌলিক তথ্য পরিবেশিত হয়। 
দ্বিতীয় দলটি পরিচালনা করেন ডাঃ রঙ্জান+; 

তিনি এই অঞ্চলটিতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং 

অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে বিশদভাবে অন্গমন্ধান 

করেন। 

রাজ। হর্ষের আমলের হ্ঘর্ণমু দর 
ঝড়বীকীতে (উত্তর প্রদেশ) সারদা খালের জৌন- 

পুর শাখার বাধ নির্মাণকালে শ্রমিকগণ লৌনিকাটর। 

পুলিস সার্কেলের অন্তর্গত শাহাওয়াঁর গ্রথমে একটি 

মুৎ্পাত্রে ১৩টি শ্বর্ণমদ্রা পাইয়াছে। প্রকাশ, এইগুপি 
রাজা হর্ষের আমলের মুদ্র!। 

মুঙ্জাগুলির একদিকে পৃষ্টদেশে তুণীর ঝুলান 

একজন যোদ্ধার মৃতি খোদিত এবং অপর পৃষ্টে 

হাতে তীরধন্থক লহ এক শিকারীর মত ও কতক- 
গুলি অস্পষ্ট লিপি রহিয়াছে। 

ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতের জন্য চুন 
পাথর ব্যবহার 

মাগ্রাজের করাইকুদিস্থিত কেন্দ্রীয় ইলেকট্রো- 

€কমিক্যাল গব্েণাগার ক্যালপিয়াম কার্বাইড 

শিল্পে চুনা পাথর কাচা মাল হিপাবে ব্যবহারের 
একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। ভারতে 

ক্যালসিয়াম কার্বাইডের চাহিদা খুবই বেশী। 
১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ব্খসরে ৪* হাঙ্গার টন 

কার্বাইড উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দি্ট হইয়াছে। 

বর্তমানে বৎসরে ৫ হাজার টন ক্যালপিয়াম কার্বাইভ 
উৎপন্ন হয়। 

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিধ্দ কর্তৃক 

প্রকীশিত হিন্দী পত্রিক! “বিজ্ঞান প্রগতির কাতিক 

মাসের সংখ্যায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্ততের্ জন্য 
চুনা পাথরের ব্যবহার ন্বন্ধে বল! হইয়াছে। 

বিবিধ ৬৯১ 

ভারতের জদ্ভ শক্তিশালী চুম্বক 

ব্রেফোর্ডের (ইংল্যাণ্ড) ব্রুকহাষ্ ইগ্রানিক 
কোম্পানী জাঁমশেদপুরের টাটা আয়রন আযাগ ছীল 

কোম্পানীর জন্য জাহাগ্যোগে কতকগুলি অতিশয় 
শক্তিশালী চুম্বক পাঠাইতেছেন। এই চুম্বকগুলির 
সাহায্যে রেল লাইন ও ইম্পাতের বার তোলা 
হইবে। 

চুম্বক-নির্মাতারা বলেন যে, রেল লাইনগুলি 
৪৫ ফুট পর্ধন্ত দীর্ঘ হইলে চুগ্ধকগুলি গঞ্জ প্রতি ১৬ 
পাউণ্ড এবং ৬+ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইলে গঞ্জ প্রতি 

১২০ পাউগ্ড পর্যস্ত তুপিতে পারিবে। নাধার্ণ 

চতুষ্কোণ চুম্বক অপেক্ষা এই চুম্বকের আকর্ষী শক্তি 
অনেক বেশী । 

ব্রকহাষ্ ইগ্রানিক কোম্পানী করুক নিমিত 
একটি চুম্বক ৬৫ টন পর্বস্ত ওজন তুলিতে পারে। 
কোম্পানী দাবী করেন, ইহাই বিশ্বের বৃহত্তম 
চুম্বক। 

কলম্বাসের আমেরিকা! আবিষ্কার 

মনকে! রেডিও ঘোষণ| করিয়াছে যে, একজন 

সোভিয়েট এতিহাপিক ক্রিষ্টোফার কলঘ্বাস কতৃক 

স্পেনের তদানীন্তন রাণী ইনাবেলের নিকট লিখিত 
একটি গোপনীয় চিঠি আবিষ্কার করিমাছেন। উহ 
দ্বারা এই মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে যে, কলগ্বা 
দৈবক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত 

এ্রতিহাসিক উজবেক আযাকীডেমীর একজন সমপ্য । 

তিনি বলিয়।ছেন যে, কলম্বাস পশ্চিম ভারতীয় 

স্বীপপুঞ্ত অবিষ্কীর করিতে যাত্রার পূর্বে উহার অস্তিত্ব 

অবগত ছিলেন; এমন কি তাহার নিকট তাহার 

পূর্ববর্তী স্পেনীয্প নাবিকগণ কতৃক প্রন্তত এ 

দ্বীপপুঞ্জের একটি মানচিত্রও ছিল। 

প্রকাশ যে, উক্ত এঁতিহাসিক আমেরিকা 

আবিষ্কার বিষয়ে ব্ বৎসর গবেষণা করিয়াছেন । 

সম্প্রতি ভিনি কলঘা কর্তৃক স্পেনের তদানাস্তন 



৬৯২ 

রাণী ইসাবেলের নিকট লিখিত এক গোপনীয় চিঠি 

আবিষ্কার করিয়াছেন । উহা হইতে দেখা যাঁয় যে, 

কলম্বান পশ্চিম ভারতীয় দবপপুঞ্ধের অবস্থিতি এবং 
তথায় কি পাওয়| যায় ও স্পেন কতৃক কিরূপে এ 

দ্বীপপুণ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা জানিতেন। 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কলম্বাসের অভিযান 

ও উহার ব্যয় সমর্থন করাইবার উদ্দেশ্তে স্পেন 
সরকার ইচ্ছা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, 

কলম্বাস ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; কারণ 
তখন বিশ্বা করা হইত ষে, প্রাচ্য ধনসম্পদপূর্ণ । 

অভ্ভুভকম1 নৃতন গাণিতিক যন্ত্র 

একটি নৃতন গাণিতিক যন্ত্র ( ইলেকট্রনিক ব্রেন) 

লগ্ডনে প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার নির্মাণকারীরা 
দাবী করিয়াছেন যে, ইহার গণনা-পদ্ধতি এত 

ব্যাপক যে, পৃথিবীতে এই যন্ত্রের সমকক্ষ যন্ত্র নাই। 
কে. ডি. পি. নামে অভিহিত এই যন্ত্রটির খরচ 

পড়িবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ষ্রালিং হইতে ৫ লক্ষ 

ালিং। হিসাব, পণ্য বিক্রয়, গবেষণা ও সংখ্যা- 
তাত্বিক সমীক্ষার কাঁজ এই যঙ্্বের সাহায্যে সম্প 
হইবে। 

লোৌকরগ্ক সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 
নব সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী লোকরঞ্জক 

সাহিত্য রচনায় উত্সাহ দানের জন্য ভারত 

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কভৃক অনুষ্ঠিত যষ্ট 

বাষিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কষ্ণনগরের 

তরুণ সাহিত্যিক শ্ীঅমরনাথ রায় এই বত্লর রাস্থীয় 
পূরস্কার লাভ করিয়াছেন। 

শ্রীরায় ১৯৫৭ সালে “ফেলবার নয়”, ১৯৫৮ 

সালে “হঠাৎ বিপদে এবং এই বৎসর “শুধু সথ নয়” 
গ্রন্থ রচনার জন্য পর পর তিনবার রাষ্থীয় পুরস্কার 

লাভ করিয়াছেন। এ পুরস্কারের মূল্য এক হাজার 

টাকা। শ্ররায়ই প্রথম বাঙ্গালী সাহিত্যিক, ফিনি 
পর পর তিনবার বাদ্য পুরস্কার লাভের গৌরব 
অর্জন করিলেন । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

শ্রীঅমরনাথ রায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 

স্দষ্য এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখক । 

প্রাচীন নুবীয় সভ্যতার সম্পদ 

রাষ্্রপুপ্ের শিক্ষা! বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা 
(ইউনেস্কো ) কতৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক 

বিশেষজ্ঞগণ খুষ্টপূর্ব চারি হাজার বৎসর হইতে 

পরবর্তী স্বীয় সভ্যতীর সম্পদ যথাসস্তব সম্পূর্ণ 
অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য রস্থতানবিক 
ংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন । 

আহ্গয়ান হইতে স্থান সীমান্ত পর্যস্ত ডা 
মাইলব্যাপী অঞ্চল নুবীয় সভ্যতার ম্মারক স্তস্ত ও 
অন্ান্ত কীতিসমূহের ধ্বসাবশেষ দ্বার! পূর্ণ। ১৯৬৮ 

সালে যখন আহ্ময়ান বাধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে, 
তখন এ অঞ্চল জলমগ্র হইবার সম্ভাবন]। 

এই আট বৎসরের মধ্যে বিশেষজ্ঞদিগকে পুরা 
কীতিসমূহ উদ্ধারের জন্য নৃতন অঞ্চলসমূহে খনন 
করিতে, জ্ঞাত ধ্বংসাবশেষসমূহ যথাসম্ভব অধিক 
পরিমাণে স্থানাস্তরিত করিতে এবং স্থাবর কীতি- 

সমূহ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ অবলুধ্চি 

হইতে রক্ষার চেষ্টায় সংযুক্ত আরব সাধারণত 

সরকার আস্তর্জ।তিক সাহায্য প্রার্থন করিয়াছেন। 

তাহার] পুরাকীতি সংরক্ষণ কার্ধে যোগদানকাবী- 

দিগকে পাচটি মন্দির এবং এই অঞ্চলে নূতন আবিষ্কৃত 
জ্রব্যাদির অর্ধেক দিবার গুত্তাব করিয়াছেন । 

রা্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংগ্কৃতি সংস্থার 

উদ্যোগে ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এক আপ্তর্জাতিক 

বিশেষজ্ঞ কমিটি পুরাকীতিসমূহের উদ্ধীর সম্পর্কে 
অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন] হার্ভার্ড বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের খ্যাতনাম। প্রত্বতত্ববিদ অধ্যাপক জন 

ওতব্রিউ এঁ কমিটির সভাপতি । উহাতে মাকিন 

যুক্তবাষ্ট, বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী, সৌোভিয়েট 

ইউনিয়ন, ফ্রাম্ম, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড। চেকো- 
শ্োভাকিয়া ও মিশরের বিশেষজ্ঞগণ আছেন। 



নভেম্বর, ১৯৫৯ ] 

উদ্ধার কার্ধে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হইবে। 
তজ্ন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুণ্জের এঁ সংস্থা 

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পাইবাঁর পর বিশ্বব্যাপী 

আবেদন প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

আঙ্গয়ান হইতে কয়েক মাইল দূরে আবু সিশ্বেল 
নামক স্থানে ফেরাও দ্বিতীয় র্যামেসিসের স্থৃতি- 

রক্ষার্থে পাহাড় খোদাই করিয়া নিমিত ১৫০ ফুট উচ্চ 
মন্দির রক্ষার্থে উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণ 

করিতেই প্রায় এক কোটি ডলার ব্যয় হইবে বলিয়! 
হিপাব করা হইয়াছে । অন্যান্য মন্দির অপলারণ 

করিয়া! উচ্চতর স্বানে পুনরায় স্থাপন করিতে এবং 
নীল নদের আরও উজানে বন্তজন্তপূর্ণ অঞ্চলে 

মুবীয় সভ্যতার প্রত্ুতত্বের দিক হইতে নৃতন 

দ্রব্যসমূহের অনুসন্ধানের জন্য প্রভৃত পরিমাণ অর্থ 

আবশ্বক। 

উক্ত অঞ্চলসমূহে খনন কার্ধের ফলে ন্ববীয় 

সভ্যতাঁর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত উহার পরবর্তী 
মিশরীয়, গ্রীকো-রোমীয় ও আরব সভ্যতার 

ংসাবশেষ প্রকাশিত হইবে। সংযুক্ত আরব 
সাধারণতন্ত্র সরকার এই উদ্ধার কার্ষে যোগদানকারী 

দলসমৃহকে সর্বপ্রকার সুবিধা দিবার অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । 

নুতন ধূমকেতু 

রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী 

গ্রতিষ্ঠান টাল-এর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, 

জনৈক সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞীনী “হারকিউলিস, 

নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একট খুতন ধূমকেতু আবিষ্কার 
করিয়াছেন। 

গত কয়েক সপ্চাহের মধ্যে এই তৃতীয় ধূমকেতু 
আবিষ্কৃত হইল। জর্জ আলক নামক জনৈক 

বৃটিশ জ্যোতিধিজ্ঞানী গত অগাষ্ট মাসের শেষভাগে 
ছুইটি নৃতন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। 

টাসের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রুশ 
বিজ্ঞানী এ, ব্র্যালভ ক্রিমিয়ায় মহাশূন্যে পর্যবেক্ষণ 

বিবিধ ৬৪৩ 

করিবার সময় উত্তর গোলাধের উপর এই নৃতন 
ধূমকেতুটি দেখিতে পান। 

সমুদ্রের রহহ্য সপ্জানে 

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দলের নেতা 

ডাঃ বেরি আলেকজান্দ্রোভিচ বলোগভ ঝোম্বাইয়ে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তাহার! 

বঙ্গোপসাগরের গভীর তলদেশের রহস্য সম্পর্কে 

গবেষণায় নিযুক্ত হইবেন। প্রস্তাবিত এই গবেষণার 
ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রভূত 
জ্ঞানলাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

প্রতিনিধিদল পৃথিবীর একমাত্র অ-চৌন্বক 
জাহাজ জারজার-এ--যাঁহ! একটি ভাসমান গবেষণা- 

গার বলিয়া আখ্যাত হয়--আরোহণ করিয়া 

বোস্বাইয়ে উপনীত হন। উক্ত জাহাজে অনুষ্টিত 

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ বলোগভ আরও বলেন, 

আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের অনুষ্ঠান স্থচীর 

অংশ হিস।বে অভিযাত্রী দল পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি, 
আয়নমগ্ডল এবং মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা 
স্থুরু করিয়াছেন । 

অভিযাত্রী দল সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে 

আদিবার পথে আটলাটিক, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত 
সাগরে গবেষণ। চালাইয়াছেন। 

হাসপাতালে ৬৫ বওসর 

ভিয়েনীর ৮৩ বৎসর বয়স্ক] মহিল। মেরী স্বার্ট 

ভিয়েনার এক্ই হাসপাতাঁগের একই ওয়ার্ডের একই 
শয্যায় ৬৫ বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে ইউরোপের উপর দিয়া ছুইটি 

মহাযুদ্ধের ঝড় বহিয়! গিয়াছে, কিন্তু তাহার পক্ষে 

রোগশধ্যা ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। 

কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্ভোগ 

কৰিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া 

বলেন--আমার জীবনে সৌন্দর্ধেরও অভাব নাই, 



৬৯৪ 

এম্বর্ষেরও অভাব নাই, অতএব সহানুভূতি বা 
সমবেদন! কিছুরই আমার প্রয়োজন নাই। 

১২ বৎসর বয়সে স্থবার্টের দক্ষিণ পায়ের হাড়ের 

ভিতরে অইওমায়েলাইটিন রোগ দেখ! দেয়। 
অগ্রিয়ান রাজকুমারী মেটারনিক নিজ ব্যয়ে স্থবার্টের 

দেহে অস্ত্রোপচার করান এবং এমন কি, স্থাস্থ্য- 

নিবামেও তাহাঁকে প্রেরণ করেন। কিন্ত রোগ 

উপশমের কোন লক্ষণ দেখা! গেল না। 

অতঃপর ১৮ বৎসর বয়সে স্থবার্ট হাঁদপাতালে 

ভন্তি হন। আজ তাহার বয়স ৮৩ বৎসর । 

পরলোকে অধ্যাপক দি. টি. আর. উইলসন 

ক্ষটূল্যাণ্ডের পদীর্থ-বিজ্ঞানী, নোবেল পুরক্ষীর- 

প্রাপ্ত অধ্যাপক চার্লল টমসন বীজ উইলসন গত 

১৫ই মভেম্বর, +৫৯) পরলোক গমন করিয়াছেন । 

মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৯* ব্সর। ১৮৬৯ 

সাঁলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি এডিনবরার গ্নেনকোর্সে 

জন্মগ্রহণ করেন এবং মাঞ্চেষ্টার ও কেন্তিজে 

শিক্ষালীভ করেন । ১৯২৫ হইতে ১:৩৪ সাল পর্যন্ত 

তিনি কেস্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিষ্যার অধ্যাপনা 

করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে কম্পটনের সঙ্গে যুক্তভাবে 

তাহাকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়। 

আয়নিকরণ সম্পকিত কাজে তিনি বিশ্যে খ্যাতি- 

লাভ করেন। তিনি দেখান “য, ধূলিকণীর পরিবর্তে 

আগ্ননিত কণিকাঁও বৃষ্টির ফোটা গঠনে কেন্দ্রকের 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

কাজ করিতে পারে। ইহার ফলেই তিনি 

আয়নিকরণ সম্পকিত গবেষণার উদ্দেশ্টে মেঘ- 

প্রকোষ্ঠ নামক এক অপূর্ব যাস্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন 
করেন। পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণায় আজও এই 

মেঘ-প্রকোষ্ঠ একাস্ত অপরিহার্ধ। 

পরলোকে ডাঃ গিরিজী প্রসন্ন ম্ুমদার 

প্রেসিডেন্সি কলেজের (কলিকাতা) অবসর 

প্রাপ্ত উত্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালে 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের 

অধ্যক্ষ ডাঃ গিরিজা প্রসন্ন মহুমদার গত ২১শে 

নভেগ্বর তীহার ১৯, একডালিয়! প্রেসের (কলিকাতা) 

বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্তমানে 

পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত পাবন1 জেলার গোঁপাল- 

নগরের প্রখ্যাত এক জমিদার-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ 

করিয়ীছিলেন। 

ডাঃ মজুষদরার বিজ্ঞানী-সমাজে বিশেষ পরিচিত 

ছিলেন এবং ঘেশ ও বিদেশের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 

সংস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন। তিনি ছুই পুত্র, ছুই কন্যা এবং কয়েকটি 

পৌত্র বাঁখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়র 

হইয়াছিল ৬৬ বৎসর । তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পরিষদের সদস্য এবং কিছুকাল ভাইস-প্রেসিডেণ্ট 

ছিলেন। 

সম্পাদক--ভ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
হীদেবেন্রনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২1১, আচার্য প্রফুলচন্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭-৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিক!তা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুকিত 



জান বিনা 
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লস্ট ৭ শপ শাকািপিপশি শীল শি 

দ্বাদশ রখ 

বলবিগ্যার ক্রমবিকাশ * 
ভ্ীননীগোপাল কমকার 

মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা ও তাহার জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের যত ত্যষ্টি, সব কিছুরই উত্স মানুষের 

বাস্তব অভিজ্ঞত! ও বাস্তব প্রয়োজন। মানব-চিন্তার 

ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করিলে ইহা 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, স্ুদংবদ্ধ সাধারণ 

জ্ঞানই সমস্ত চিন্তার ভিত্তি; 

ও 11390129010) সতান্র্ 

মানষের মনের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র এবং 

বাস্তব জীবনের ঘটনা-পঞ্জীই মনের এই অস্বাভাবিক 

অবস্থায় অন্গঝণিত হয়। 
মানব-চিস্তার ক্রমবিকাঁশের এই মৌলিক সত্যটি 

[10091 01£০) 

[17099090019] 

বলবি্যার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে 
প্রযোক্ক্য। বলবিষ্ভার জনক গ্রীসদ্রেশীয় বৈজ্ঞানিক 
আকিমিডিপ। তিনি বলবিষ্ভাকে ভারী বস্ত 
উত্তোলন করিবার কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করেন 
এবং তাহার আবিষ্কৃত 010701919 ০£ [০০ 

বলবিগ্যার এক অভিনব আবিষ্ধার বলিয়া পরিগণিত 

হইল। আফ্চিমিডিসের বিখ্যাত তত্ব তরল ও 

গ্যালীয় পদার্থের মধ্যে বলবিষ্ঠা প্রয়োগের পথ 

গ্রশত্ত করিল। এই তত্বটি আবিষ্কারের কাহিনী 

সর্বজনবিদ্দিত। রাজ! হীরোর সোনার মুকুটের 

বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে গিয়াই এই সত্যটি চিস্তা- 
প্রবণ গ্রীক ধৈজ্ঞানিকের মনে উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। | 

আর্কিমিডিসের পর ইটালীয় টৈজানিক 

গযালিলিওর হাতে পড়িয়া বলবিগ্ভার বিশেষ 

অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনিই প্রথম গতিস্ন্ 
আবিষ্ীর করেন এবং তাহাই পরে নিউটনের হাতে 

পড়িয়া স্থমংবদ্ধ বূপ লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের 

টানে পতনশীল বস্তর গতি সম্পকিত গবেষণার জন্তু 

আমরা তাহারই নিকট খ্ণী। পৃথিবী ষে সৃর্ধের 

চারদিকে ঘোরে, ইহাও গ্যালিলিও প্রথম শানিকার 

করেন। 

বলবিষ্ার স্থসংবন্ধ রূপদ্েখা যায় নিউটনের 
সময় হইতে । নিউটনের পূর্বে বলবিষ্ঠা বলিতে 
যন্ত্-নির্মাণের বিষ্াই বুঝাইত। কিন্তু নিউটনের লমস্ 
হইতে ব্লবিদ্যা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিক্ 
হইয়া যায়। তখন বলবিগ্ঠার অর্থ ধাড়াইল, গতি 
ও বলপ্রয়োগের বিষ্যা। ইহার “ছুই শীথা-. 

গতিবিষ্ঞ গু স্থিতিবিগ্ভা। . গতিবিগ্ভায় প্রয়োগে 



৬৪৬ 

বস্তর গতিশীল অবস্থা এবং স্থিতিবিদ্যায় বল 

প্রয়োগে বস্তর স্থিরাবস্থার আলোচন। করা হয়। 

গতিবিদ্ধার আবার ছুই শাখা--ত্যতিবিদ্যা বা 

স্যতিবিষ্যায় কারণ 

নিরপেক্ষভাবে বস্তর গতির আলোচনা করা হয়, 

আর কাইনেটিক্সে কারণ সহ গতির আলোচনা করা 

হয়। 

নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি_তাহার 
গতি-সৃত্র ও মহাকর্ষ-স্যত্র । নিউটনের গতি-স্থৃত্র 

অনেকটা ইউর্রিডের জ্যামিতির স্বতঃপিদ্ধের মত। 

বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে ইহাদের সত্যতা সহজেই 
প্রতীয়মান হয়; কিন্ত ইহাদের কোন গাণিতিক 

প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। নিউটনের প্রথম গতি- 

সুঞ্জটি কার্খ-কারণ সন্বদ্ধেরই নামাস্তর মাত্র। কোন 

বস্তর স্থিরাবস্থা ও সমগতির পরিবর্তনের কারণই 
হইল বাহক শক্তি এবং শক্তিকেই নিউটনের 
গতি-বিষ্যায় “বল” বলা হয়। দ্বিতীয় গতি-স্থত্রে 

বলের পরিমাণ বাহির করিবার পদ্ধতি দেওয়া 

হইয়াছে। 
নিউটনের গতি-হুত্র গতি-বিজ্ঞানের এক 

মৌলিক আবিষ্কার। ইহার সত্যতার তাত্বিক 
প্রমাণ দেওয়া! না গেলেও ইহার উপর ভিত্তি করিয়া 

যে গতি-বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান যি হইয়াছে, 

তাহাদের গণনার সত্যতা হইতেই নিউটনীয় গতি- 

স্থত্রের অবিসংবাদী সত্যতা প্রমাণিত হয়। 

নিউটনের আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার 

মহাকর্ষ-স্থত্র ও মাধ্যাকর্ষণ। ইহারও মূলে রহিয়াছে 

বাস্তব অভিজ্ঞত] ও কার্ধ-কারণ সম্পর্ক । আপেলকে 

পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবার কারণই হইল 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যুক্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াই মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষের 
অবতারণ! কর! হইল। নতুবা এক বস্ত আর এক 
বস্ত হইতে দুরে থাকিয়া কি করিয়া! আকর্ষণ করিতে 
পারে, তাহ! আমর বল্পনাই করিতে পারি না। 

এই আকর্ষণী শক্তি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই 

[61172109015 ও 12110066109 । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

ইহা যুগযুগ ধরিয়া মানুষের চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছে। 
কিন্ত মহাকর্ষের উপর ভিত্তি করিয়া যে জ্যোতি- 

ধিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সত্যতাই এই 
যুক্তিমূলক আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করে। 

নিউটন তাহার গতি-বিজ্ঞানে বস্ত বলিতে 

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বস্তকেই বুঝাইয়াছেন; 
দেশ বলিতে ত্রিমাত্রিক ইউক্লিভীয় দেশ বা 

দেকার্তের ত্রিমাত্রিক সম্ভতি (710:66 1010061)- 

310132.] 001701170100177) বুঝাইয়াছেন । নিউটনের 

সময় আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতারই সময়, ইহ! 
[10621 00206100010 | নিউটনের দেশ ও কাল 

উভয়েই পরম, অর্থাৎ 895091065 এবং ইহারা 

পরম্পর নিরপেক্ষ । নিউটনের দেশ অচল, অনড় 

ও ঘটনাম্পঞ্তীর নিক্ষিয় আধার মাত্র। নিউটনের 

কালের ভিতর [1)0010510 0005-0106: আছে, 

অর্থাৎ যে কোন দুইটি ঘটনাকেই পূর্বাপরভাবে 
সাজানো যাইতে পারে। নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানে 

বস্তর গতির সহিত তাহার ভর ও আময়ের কোন 

সম্পর্ক নাই_-ভর ও সময় মৌলিক একক। 
নিউটনীয় বলবিগ্ার আর এক বিশেষত্ব হইল 

ইহার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। নিউটন বলবিগ্ঠায় অপেক্ষক 

(70170601010), চল (ড৬৪1191016), অস্তরকলন 

(1)1721:2100181 08100105) ও সমাকলন ([066- 

081 08105105) প্রয়োগ করিয়া! বলবিষ্যাকে এক 

স্থনংবদ্ধ গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন 
এবং ইহা হইতেই /১22150091 116০1)217108-এর 

চর্চ সরু হয়। গতি, ত্বরণ ও মস্থরতার সংজ্ঞ। 

দিতে হইলে 10126161091 ০০-1০1৫1)-এর 

ধারণার একান্ত প্রয়োজন। 

নিউটনের পর লাগ্রেঞ্জ ও হ্যামিপ্টনের হাতে 

পড়িয়া বলবিগ্ভার গবেষণা £১1815515 (00126- 

1217021 ও 10665121 09108105)-এর গবেষণায় 

পরিণত হইল । লাগ্রেঞের 40:1061016 ০£ ড11- 

602] 011, বলবিগ্যার বহু সমস্যাকে এক স্তরে 

গ্রথিত করিতে সক্ষম ইইল। 0361)61811569 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

0০-01£10853 বা স্থানাঙ্ক ৫7) ৫8,...১৫%) এবং 

ভরবেগ (0: 0১...১ 0৮)-এর ব্যবহার করিয়া 

[96191056810 77000610103 ও 19619176021) 

গঠিত হয়। গতিয় সমস্যা 
সমাধানের সময় অস্তনিহিত প্রতিক্রিয়ার কোন 

হিসাব রাখিতে হয় না--ইহাঁই লাগ্রেঞ্জের সমী- 
করণের বৈশিষ্ট্য । 1/1০0000 

প্রয়োগ করিয়া হামিলটন ছুইটি স্থত্র প্রস্তত 

করেন--0) (11) 

[72001160015 17110011016 011,625 £১০010), 

স্থানাঙ্ক খদি পময়ের অপেক্ষক না হয়, তাহা 

হইলে হামিলটনের স্তর এই দাড়ায় :-- 
“6 076 0002 ০09? 708551105 0010 0126 

চ01009010173 

৬2119610109] 

[79101160175 001:11)011916) 

0010950186101) 60 9110021 001017610119 0101) 

19 £1521)১ 00০ 10111701081] 701000101 1085 9. 

50901010915 91019 11) 0০ 2০0৪1 70200 

101) 59100192160 ভা10) 016 16151000991175 

08৮১",২-এই স্ুত্রের ভিতরে সমস্ত নিউটনীয় 
গতি-বিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে । 

স্থানাঙ্ক যদি সময়ের অপেক্ষক না হয় তবে 
'6701117010012 06 16256 £১০1013, এই 

দাড়ায়; 

“6 0065 €0081 21616 06 ৪. 5596212) 13 

01656111060, ৪3 16 10953290010 016 ০০0- 

97501180101) 60 200961061, 005 2061017 1]) 

00০ 9০0091 1096) 15 2. 10111110111) ড/1)01) 

০0171081607 10 010০: 10216171007711176 

[09 015',, 

বলাবগ্যায় £0815515-এর প্রয়োগের আর 

এক দৃষ্টাস্ত 569111 ০: 81050911165 ০£ 

[08111011010 06 ৪ ও596210 1 যদ্দি 4১৫ সময়ের 

ঢ6010010 :001706101) হয়, তাহা হইলে সাম্য 
(500111511509) 56916 হইবে, আর 7911001০ 

101060101 না হইলে সাম্য 850216 হইবে। 

&৫ সময়ের 06110010 19006010) হওয়ার অর্থ-- 

বলবিগ্ভার ক্রমবিকাশ ৬৯৭ 

সময় যতই বাড়ুক না কেন, /১৫-এর মান দুইটি 
নির্দিষ্ট মানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং 

7০1199010 10001092 না হওয়ার অর্থ-্-সমস্ 

বাড়িলে ১এ-এর মানও বাঁড়িবে। 

4১081561091 10০11901০5-এরই একটি প্রধান 

শাখা 061656191 নিউটন 

ও লাগান এই শাখায় যে যুগান্তকারী গব্ষেণ 

করিয়! গিয়াছেন তাহাকে সমগ্র জ্যোতিবিজ্ঞানের 

ভিত্তি বলা যাইতে পারে । 06195618] 1২0০০1১৪- 

101০5 প্রকৃতপক্ষে £8172915515 ছাড়া আর কিছুই 

নয় এবং 4£19815515-এর অগ্রগতির সহিত 

0615508] 1%]০০1.91105-এর অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গী- 

ভাবে জড়িত। 7০066100181 বস্ততপক্ষে অবস্থানের 

অপেক্ষক (ঢ00501017 ০6 09510019) এবং 

[096615091-এর 0911%20%০ হইল 4৯৮৪০ 

1$]০০08.0103 | 

৮ 4$ 

€1010 1 লাপ্লাসের সমীকরণ £ রর 
05 এ% 

এড রি বা: -ন2₹-০ এবং পয়দনের সমীকরণ £ ও 

08010. 785. ট* এটিই 41 3 [10601 ০ 

4১6080০6101 2120. 60667081-এ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 

অধিকার করিয়া আছে। মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রের 

ভিতরে কোন গতিশীল জ্যোতিষ্কের কক্ষ কি রকম 

হইবে, তাহার সমাধান ছুরহ | £17815515-এর 

সমস্য]! সমাধান ছাড়া আর কিছুই নয়। 7০000- 

৫91 5৪106 দেওয়া থাকিলে 10126167691 

ঢ00800-এর সমাধান করাই 06165091 

1/150০1791)1০5-এর মুখ্য উদ্দেশ্য । 

0216509] 17500215155 সাধারণতঃ 2- 

১০ 0:090160) লইয়াই আলোচনা করে । তিন 

বা ততোধিক বস্তর পারস্পরিক আকর্ষণে কোন 

বস্তর গতি ও পথ কি রকম হইবে তাহার গাণিতিক 
সমাধান আজ পর্যস্ত পাওয়। যায় নাই। 141906- 
03801091 £১0915515-এর যতদুর অগ্রগতি হইয়াছে 



৬৯ 

তাহাতে ট-5০০% 0:090121059-এর সমাধান তো 

হয়ই নাঁ এমন কি, 3৮০৭৮ 7:0101628-এরও 

সাধারণ সমাধান পাঁওয়1 যাঁয় না; তবে লাপ্লাম 3- 

5০5 0:091610-এর বিশেষ সমাধান দিয়াছেন। 

1৬19 006109008] £10915915-এর সহিত 1০19- 

01০5-এর কি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ বহিয়াছে তাহা 
এখন আমর সহজেই বুঝিতে পারি। 

1%০010910105-এ 4৯109815515 প্রয়োগের আর 

এক ম্ফল হইল [90126 10517970105-এর 

আবিষ্কীর। বিখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কে, 

ই. জিওলকোভস্কি এই নব্যবিজ্ঞানের পুরোহিত। 

নিউটনের গতি-হ্থত্র (তৃতীয় ) অন্ঘারে প্রত্যেক 

ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া হয়। 

তাই কোন গতিশীল বস্তর ভর যদি গতিশীল 

অবস্থায় পরিবতিত হয়, তবে বেগেরও পরিবর্তন 

হইবে। কাঁরণ ভরবেগ সর্বদাই ঠিক থাঁকিবে। 
জিওলকোভংস্কির প্রতিক্রিয়া-স্ত্রের মূল ভিডিই 
হইল ভরবেগের নিত্যতা এবং এই প্রতিক্রিয়া-স্থত্রের 

উপর ভিত্তি করিয়াই রিয়্যাকসন ইঞ্জিন প্রস্তত 

করা হইতেছে এবং এই যন্ত্রের সাহায্যেই মান্য 

আজ মহাকাশে রকেট প্রেরণ করিতেছে । কিন্তু 

গতিশীল অবস্থায় ক্ষীয়মীন বস্তর বেগে কি রকম 

হইবে, তাহা নিউটনীয় গতি-শাস্ত্রের সাহায্যে 
সমাধান করিতে না পারিয়া গতি-বিজ্ঞানে এক 

নৃতন অধ্যায় রচনা করিলেন (10601917105 ০1 

0090125 161) ড91181016 107.) | 

এ যাবৎ আমর! গতি-বিজ্ঞানের যে অগ্রগাঁতির 

কথা৷ আলোচনা করিলাম, তাহা মূলতঃ নিউটনের 
চিন্তাধারার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রিম গতি- 

বিজ্ঞানে এক যুগাস্তকারী পরিবর্তন আসিল 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর 

প্রথমভাগে। পদার্থ-বিজ্ঞানের কতকগুলি পরীক্ষা 

মূলক গবেষণা করিতে গিয়া এমন কতকগুলি 
সমন্ত। দাড়াইল ষাহা নিউটনের চিস্তাধারার সহিত 

থাপ খায় না এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের এই সঙ্কট 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

নিরসন করিতে গিয়াই গতি-বিজ্ঞ'নের ভিতর 
কতকগুলি নৃতন চিন্তাধারার আমদনী করিতে 

হয়। এই সকল নূতন চিন্তাধারার পুরোহিত 
হইলেন-_আলবাট আইনষ্টাইন, ম্যাক্স প্রযাঙ্ক, 
হাইসেনবার্গ, লুই ডি ব্রগলি, ডিরাক ও ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ। 

মাইকেলসন-মলির পরীক্ষায় যে বিভ্রান্তিকর 

অবস্থার স্থট্টি হইল, তাহা নিরসন করিবার জন্য 

আইনষ্টাইন আমাদের দেশ-কালের চিন্তাধারার 

মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেন। 
আলোর গতি সম্পর্কে গবেষণা ও 1716০0০- 
[059810105-এর গবেষণা করিতে গিয়াই আইন- 
্টাইন “দেশ-কাঁল সম্ভতি'র বিষয় চিন্তা করেন এবং 

ইহাই তাহার সম্বদ্ধবাদ বা থিয়োরী অব রিলেটিডিটি- 
এর জ্যামিতিক ভিত্তি। আইনষ্টাইনের “দেশ- 
কাল সন্ভতি” হইল চতুর্মাত্রিক রিমানিয়ান দেশ_- 
এই নৃতন সম্ততিতে দেশ ও কাল তাহাদের 
পৃথক সত্তা হারাইয়া একই সুত্রে গ্রথিত হইল 

এবং ইহারা আর “পরম? রহিল না। নৃতন সন্ততিতে 

[1701:109510 01076-01061-এর ধারণা বাতিল হইয়া 

গেল। ছুইটি ঘটনা একই “৬৬০1 1109,-এ 

না থাকিলে তাহাদের পূর্বাপর ভাবে সাজানো 

যাইবে ন|। শুধু তাই নয়, 4410170£ 0৫ 

001700192,1219111 01 161)601)5 9 & 01508006"- 

এর ধারণাও এই সম্ততিতে অচল হইয়া গেল। 

একই “৬/০11৭ 117-এ অবস্থিত হইলেই শুধু 
দুইটি দৈর্ঘে/র তুলনা করা সম্ভব। 

সম্বন্ধবাদে বন্ত ও বলের ধারণাও পরিবর্তিত 

হইল। বস্তর সংজ্ঞা হইল_-দেশ-কাল সম্ততিতে 

ঘটনা-পঞ্জীর সম্টি। “বল? বলিতে '[126:677019] 

02.7321 12/5+ বুঝাইবে। সন্বম্বাবাদে বসত ও 

তাহার পারিপাশ্িক দেশের মধ্যে এক অবিচ্ছ্গ্ 

যোৌগন্থত্র স্থাপিত হইল--দেশ আর [8551০ 

00100981062 02 5%61505 রহিল ন।। 

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ 



ডিসেদ্বর, ১৯৫৯] 

তত্বের মূল ভিত্তি হইল আলোর গতিবেগের প্রুধকত্ব। 
বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান বক্তব্য__ 

0718 07036 20%,%88018 &?6  ০07৮5- 

82016 ০8 1) 21976382097) 07 7267 ৫০3 

%)//01) 20 709 0/%709 ৫1১27 70777 107৫) 

(16 ০০-০? 20265 216 077,060 6% 76079 

07 1/0761)62-17707)87077%06807 (002%770708 

টি 600010973 %% 761002010৫0 414076814- 

(76703) 09717066097))', 

আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্বকে "71)60:5 

06 1২৪1)10 রত নামেও অভিহিত করা 

যাইতে পারে; কারণ বস্তর গতিবেগ আলোর 

গতিবেগের সহিত তুলনীয় হইলেই ইহার ব্যবহার 
প্রয়োজন। এই তত্ব হইতেই আমরা প্রথমে 
জানিতে পারিলাম :--- 

(0) বস্তর গতির সহিত ভরের সম্পর্ক 

আছে :-- 
188] 

1) ৮৮75০ ০১ ০- আলোর গতিবেগ । 
৮ 

রনি ও 
০02 

(11) বস্তুর গতি বাড়িলে সমদ্দ সংকীর্ণ হইয়া 
যায়। 

(111) ভর ও শক্তির মধ্যে মম্পর্ক রহিয়াছে ২ 

17-1009) ০- আলোর গতিবেগ । 

(%) কোন পাথিব কণ। আলোর চেয়ে বেশী 

ভ্রুত গতিতে চলিতে পারে না। 

মহাকাশ পরিক্রমা (1) ও (11) নম্বরের 

সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । পারমাণবিক শক্তি- 

চালিত রকেট যেদিন আলোর গতির সহিত পাল্ল। 

দিবে, তখন রকেটের ওজন বাঁড়িয়া ষাইবে এবং সময় 

ধকীর্ণ হইয়া যাইবে। সময় সংকীর্ণ হওয়ার ফলে 
যে সকল নক্ষত্র বা নীহারিকা! লক্ষ লক্ষ কোটি 

আলোক-বংসর দুরে অবস্থিত, সেখানেও মানুষ 
তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই রকেটে চড়িয়া 
যাইতে পারিবে । (11) ও (1৮) নম্বরের সিদ্ধাত্ত 

বলবিষ্ঠার ভ্রমবিকাঁশ ৬৯৪৯ 

আধুনিক পদীর্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষ করিয়া পাঁর- 
মাঁণবিক বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাঁবাদের সাধারণ 
তত্বে মাধ্যাকর্ষণের সুসংবন্ধ গাণিতিক ভিত্তি স্থাপিত- 

হয়। আইনষ্টাইন দেশ বলিতে চতুর্মীত্রিক রিমীনি- 
যান দেশ বুঝাইয়াছেন এবং এই দেশের আকৃতি 

বন্তনাপেক্ষ। প্রত্যেক বস্ত তাহার চতুম্পার্শস্থ 
দেশে বক্রতার সৃষ্টি করে এবং এই দ্রেশ-কাল 

সন্ততির বক্রতাই মাধ্যাকর্ণ; ফলে মাধ্যাকর্ষণ 

দেশ-কাল সম্ভতির জ্যামিতিক ধর্মে পরিণত হইল । 

আপেল পৃথিবীর আকর্ষণে মাটির দিকে আসে না-- 

দেশ-কাল সমন্ভতিতে আপেল তাহার (690651০ 

বা .5256 0৪0-এ চলে । এই জন্য আপেক্ষিকতা- 

বাদের সাধারণ তত্বকে হুম্বতম পথের স্ত্র বল! 

যাইতে পাবে। 

আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের সহিত নিউটনের 

মহাকর্ষের নিম্মমের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। 
নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ আছে, কিন্তু বিকর্ষণ 

নাই । আইনষ্টাইনের নিয়মে কিন্তু ছুই-ই আছে। 
গাণিতিক প্রতীকের সাহাধ্যে লিখিলে আইন- 
্টাইনের আকর্ষণ-তব্বের নিয়মে দীড়ায় 8 04৯৮ 

814৯7 £-কে (ল্যামডাকে ) বলা হয় 00925108] 

€01750906 এবং /8/0-কে বলা হয় 00951010851 

66170 1 ল্যামডা-০ হইলে ০৫৯-০ হয় এবং 
এ-স্থলে নিউটনের সুত্র ও আইনষ্টাইনের সুত্র এক 
হইয়া] যায়) বিকর্ষণ থাকে না, শুধু আকর্ষণ থাকে 
এবং তাহা ব্যস্ত আন্পাঁতিক নিয়ম মানিয়৷ চলে। 

কিন্তু ল্যামডা ০ না হইলে, আকর্ষণ ব্যতীত 

বিকর্ষণও থাকে এবং তাহা 00500102] (21010-এন 

সমানুপাতিক হইবে এবং বিকর্ষণ পারস্পরিক দত্তের 

সমানুপাতিক হইবে। সৌরমণ্ডলের অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই নিউটন ও আইনষ্টাইনের গণনা এক 

হইয়া যায়; কারণ সৌরমণ্ডলে ল্যামড।-*০ ধরা 
যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া বহির্দেশীয় গ্রহগুলি 
নিউটনের নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু অন্তর্দেশীয় 



৭6০ 

গ্রহগুলি (যেমন বুধ গ্রহ') আইনষ্টাইনের নিয়ম 
মানিয়া চলে। নীহারিকা পুঞ্জের অপনরণ ব্যাখ্যা 

করিতে হইলেও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের নিয়মের 
সাহায্য লইতে হয় এবং ইহা হইতেই সম্প্রসারণশীল 

্রন্ষাণ্ডের চিন্তার স্থটি হয়। নিউটনের নিয়ম, 

আইনষ্টাইনের নিয়মের একটি বিশেষ অন্ুসিদ্ধাস্ত 
হিলাষে গণ্য করা যাইতে পারে। 

বলবিগ্ভার আর এক ধাপ হইল 088170010 

111601791)10$ ও ৬/৪৬০ 116০1591103 1 ইলেক- 

উনের গতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়াই 
এই নৃতন বলবিগ্যার উত্তব হয়। এই নূতন বল- 

বি্য।র চিন্তাধারা এমন অমূর্ত ও গণিতনিষ্ঠ যে, 
গাণিতিক প্রতীক ও সমীকরণ বাদ দিয়া ইহার 
শুদ্ধ গ্রকাশ অসভ্ভব। ইলেকট্রন এত দ্রুতগতিতে 

চলে যে, ইহার স্থানাঙ্ক (0০-০00177866) ও 

গতিবেগ, দুইটি একসঙ্গে জানা যায় না। একটিকে 
পাইতে হইলে আর একটিকে হারাইতে হয়। 

ইলেকট্রনের স্থানাঙ্ক (0), ভরবেগ (9) এবং 
্ল্যাঙ্কের গ্রবক ()-এর উপর তিত্তি করিয়াই 
কোয়ান্টাম মিকানিক্স্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । হাই- 
সেনবার্গের অনিশ্চয়তাঁবাদের মূল সুত্র ও ইলেকট্রনের 

অবস্থানের অনিশ্চয়তা । বল-তরঙ্গবাদে এই বস্ত 

তাহার বস্তত্ব হারাইয়! তরঙ্গে পরিণত হইপ এবং 
এই তরঙ্গ হইল অনিশ্চয়তার তরঙ্গ; অর্থাৎ কোন 

বিন্দুতে ইলেকট্রনের অবস্থানের ম্ভাবনা কতটুকু, 
তাহার লৈখিক চিত্রই হইল এই তরঙ্গ । 

এখন আমর] বলিতে পারি যে, ব্লবিষ্ভার 

ক্রমবিকীশের ইতিহাসে মূলতঃ তিনটি ধারা 
প্রধানত; কাজ করিয়া আপিয়াছে--নিউটনীয় 

মিকানিকৃস্, রিলেটিভিষ্টিক মিকানিকৃস্ ও কোয়াণ্টাম 

মিকানিকৃস্ | স্থুল-বিশ্বের (95109009510) সমস্যা, 

অর্থাৎ বস্তু, শক্তি, বিকিরণ, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণ- 

শক্তি সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনাই রিলেটিভিষ্টিক 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

মিকানিক্সের উপজীব্য বিষয়; আর ুব্র-বিশ্বের 

(14110:0900372) সমস্যা, অর্থাৎ ইলেকটন-প্রোটনের 

গতিবিধির আলোচনা কোয়াণ্টাম মিকানিকোর 

উপজীব্য বিষয়। অবশ্ঠ অনেক জায়গায় কোয়াপ্টাম 

ও রিলেটিভিষ্টিক মিকানিকৃস্ মিশিয়া এক হইয়া 
যায়। আর নিউটনীয় বলবিষ্যাকে রিলেটিভিষ্টিক 

মিকানিক্সের একটি বিশেষ রূপ বলিয়া! গণ্য করা 

যাইতে পারে। কারণ বস্তর গতিবেগ আলোর 

গতিবেগের তুলনায় নগণা হইলে সেই বস্তর গতি 
নিউটনের স্তরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে? সার 

00392010581] 001509206 ল্যামড।, শূন্য হইলে 

00970109] 1২০0015101) থাকিবে না; ফলে 

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ আইনষ্টাইনের মাধ্যা কর্ষণ 

তত্বের সহিত এক হইয়া যাইবে। 

রিলেটিভিষ্িক মিকানিক্স ও কোয়াণ্টাম 

মিকানিক্সকে স্বতঃবিরোধী বলিয়া মনে করিলে 

তুল হইবে। সমস্ত জড়-বিজ্ঞানের মূল ভিত্বি-- 
£৬12661 1)0006101 এবং একই বিশ্বের এক 

এক জায়গায় এক এক নিয়ম চলিবে, ইহ। অসম্ভব । 

এই বিশ্বাসের বশবতা হইয়াই আইনষ্টাইন প্রথমে 
€01)10915 [71610 1760:-এর কথা চিন্ত 

করিয়াছিলেন । সমগ্র বস্তবিশ্বে একই নিয়ম কাজ 

করিতেছে-ইহাই এই নৃতন তত্বের সারকথা। 
আইনষ্টাইন তাঁহার আরব কার্য শেষ করিয়া 

যাইতে পারেন নাই। বিখ্যাত জার্ধান বৈজ্ঞানিক 

হাইমেনবার্গ এই দুরূহ তত্বের আবিষ্কারে আজও 
আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। বলবিষ্ভার চর্া 

করিতে গিয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকম 
তত্বের সন্ধান দিয়াছিল। কিন্তু [01121 1910 
1০0: প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সব বিভিন্ন তত্ব 
একের মধ্যে কেন্জ্রীভূত হইবে। সেদিন মানব- 
চিন্তার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের আবির্ভাব 
হইবে। গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, অণু-পরমাণু। নীহারিকা 
প্রভৃতি সকলেই এক গতিস্ত্রে গ্রথিত হইবে। 



খাছ ও কৃষিকার্ষে পারমাণবিক শক্তি 
শ্রীনলিনাকান্ত চক্রবতী 

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি। 

প্রতি বছর এই সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ 
বৈড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ নিক প্রায় ১০০০ ক্ষুধার্ত 

মুখ বাড়ছে। এভাবে চললে আগামী ২৫ বছর 
পর ' পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে সাড়ে তিন-শ' 

থেকে চার-শ” কোটি । এই ক্রমবধমান লোৌক- 

খ্যার সঙ্গে যে সব সমস্যা দেখা দেবে, তাদের 

মধ্যে এই বিপুল জনসাধারণের থাছ্য, বস্ব ও আশ্রম 
স্থানের সমস্যা অন্যতম। 

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে জঙ্গে কৃষি- 

বিজ্ঞানের যথেই্ই অগ্রগতি সত্বেও খা্য উৎপাদন 
সে তুলনীয় বিশেষ বৃদ্ধি পাঁয় নি। ক্রম- 
বধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান, যন্ত্র 
শিল্প, যানবাহন ইত্যাদির প্রযমোজনে চাষের 
জমির , পরিমাণ অনেক কমে যাবে; স্থতরাং 

ব্তমানের খাস্-সমস্যা ভবিষ্বতে আরও জটিগ হয়ে 

দেখ! দেবে । এতদিন পর্বস্ত মানষ রাসায়নিক সার, 

জল-মেচ ইত্যাদির দ্বার! কৃষির উন্নতি সাধনের 

চেষ্টা করেছে। বর্তমানে তাঁর! বিজ্ঞানের নবতম 

অবদান পারমাণবিক শক্তি নিয়োগ করে খাস্ভ ও 

কৃষির উন্নতির জন্তে সচেষ্ট হচ্ছে। 

যান্ত্রিক দিক থেকে জীবনধারণের প্রাথমিক 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদ! তিন প্রকারে মেটানে। 

যেতে পারে। সবচেয়ে সোজা উপায় হলো, 
বর্তমান উৎপাদন, সঞ্চয় ও বন্টনের যথাধথ 

ব্যবস্থায় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে সরবরাহের 

পরিমাণ বাড়ানো । দ্বিতীয়তঃ বর্তমান চাষে 

জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাঁড়ানো। শেষ উপায়ে 
নতুন কর্ষপণোপষোগী ভূমির পরিমাণ বাঁড়ানে!। 
অবস্টু এই শেষোক্ত কাজ একটু কঠিন; কারণ 

অনায়াস-লভ্য ভূমি বর্তমানে আর পতিত নেই। 

এই তিন পর্ধায়ে পারমাণবিক শক্তি কি ভাবে 

আমাদের মাহাষ্য করতে পারে, দেখা যাক। 

পারমাণবিক শক্তি সহজলভ্য হলে তাঁথেকে 

কৃষিকার্ষে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। এর 

দ্বারা উৎপাদন ও ব্টন-ব্যয় অনেক কমে যাবে। 

শহরাঞ্চল ব্যতীত গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক স্থখ-স্থবিধা 
সহজলভ্য হবে। এ-ব্যাপার অবশ্য সময়সাপেক্ষ। 

তবু বর্তমানে তেজক্রিযম় আইপোটোপ এবং 
বিকিরণের প্রভাবে কৃষিকার্ষের প্রতৃত উন্নতি 

হওয়া সম্ভব। 

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্থান্ত ভ্রব্য 

উৎপাদন, ব্টন ও সঞ্চয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্ধায়ে 

ছত্রাক, ব্যাকৃটিরিছা ও নানাপ্রকার কীট-পতঙজের 

আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সব ক্ষয়-ক্ষতি 

রোধ করা সম্ভব হলে খাগ্ভ সরবরাহের পরিমাণ 

অনেক বাড়ানো যাবে। এ ভাবে পৃথিবীতে কি 
পরিমাণ খাগ্ঠব্রব্যের ক্ষতি হয়, তার সঠিক পরিমাণ 
নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে এই পরিমাণ 

অতি বুহৎ। কেবল মাত্র সঞ্চয়নে কীট-পতঙ্গের 

আক্রমণে খাছাশন্তের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা 

প্রায় দশ ভাগ। পৃথিবীর উষ্ণ ও আর অঞ্চলে 

এই সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৫* ভাগ। তা- 

ছাড়। পচনশীল খাগ্ঠ, ঘেমন--ফল, সবজী, মাছ, 

মাংস ইত্যাদি সঞ্চয়ন ও বনে প্রচুর পরিমীণে 
বিনই হয়। 

তেজছ্রিয় আইসোটোপ ও বিকিরণ বাবহারের 

ফলে এই ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করে সরবরাহের 

পরিমাণ প্ররকৃইরূপে বাড়ানো যেতে পারে। 

বিকিরণের প্রভাবে আঙ্জকাল বিভিন্ন শ্রেণীর পাকা 



৩২ 

মাকড়, ব্যাক্টিরিয়া' ও ছত্রাকের বন্ধ্যাত্ব বা মৃত্যু 
প্রায়ই" ঘটানো হচ্ছে। তেজক্ষিয় রশ্মির দ্বারা 
খাগ্চপ্রব্য ও শশ্ত-নই্কারী পোকা-মাকড় প্রভৃতি 

ধ্বংস কর! হচ্ছে, আলুর চারা বেরোবার চোখ নষ্ট 

করে আলুলংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে এবং কাচ। 

সবজী, পাকা ফল ইত্যাদি প্রয়োজনমত অবিকৃত 
রাখা সম্ভব হয়েছে। মাছ, মাংস ডিম ও নানা- 

প্রকার শাক-সবজী এভাবে জীবাগুশৃন্ত করে 
ঠাণ্ডা কামরার বাইরেও অনেক দময় পর্যস্ত অবিকৃত 

রাখা সম্ভব হয়েছে। এরকম বিভিন্ন পরীক্ষ। 

থেকে বুঝা গেছে যে, তেজছ্বি্ রশ্মি ব্যবহারে 

অদূর ভবিষ্যতে খাগ্য-সংরক্ষণ খুবই সহজসাধ্য 
হবে। 

প্রতি বছর উদ্ভদ-রোগ ও নীনাপ্রকার কীট- 

পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণে অনেক শশ্য নষ্ট হয়ে 

যায়। আমেরিকার মত উন্নত দেশেও প্রতি বছর 

এভাবে প্রায় ১৩০০ কোটি ডলার লোকমান হয়। 

উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনে এই ক্ষতি 

অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায় এবং তেজক্ষিম্ 

আইসোটোপ এই কাঁজে অনেক সহায়তা করে। 

কীট-পতঙ্গের আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা অবলগ্ধন করতে হলে তাদের জীবন-বৃত্বাস্ত 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়। প্রয়োজন। শস্ত- 

নষ্টকাঁরী কীট-পতঙ্গের গায়ে তেজক্কিয় কোবাণ্টের 

সামান্য অংশ প্রবেশ করিয়ে দেবার পর সেগুলিকে 

মাটির ভিতর পুতে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে 
তাদের গতিবিধি ও কাধপ্রণালী লক্ষ্য কর! হয়েছে। 
রোগ-বিস্তারকারী কীট-পতঙ্গের গায়ে তেজঙ্রিয় 

জিনিষের লেবেল এটে ছেড়ে দিয়ে বছ দুরে তাদের 
আটকে রেখে জান৷ গেছে, তারা কতদূর ষেতে 
পারে। এভাবে তেজন্রিয় আইপসোটোপ দ্বার কীট- 

পতঙ্গের গড়বার দুরত্ব, দেশীস্তর গমন পথ ইত্যাদি 
বিধন্ধে বিবিধ তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে 

এদের দ্বার। শশ্য-আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থ। উন্নত 

করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

আজকাল বাজারে অনেক কীটনাশক ওষুধ 
পাওয়া যায়। ক্রমাগত এসব কাীটস্ন ব্যবহারে কীট- 

পতঙ্গ ক্রমশঃ এই সব ওষুধ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
অর্জন করে। এসব কীটনাশক ওষুধে তেজ- 

ক্রি জিনিষের লেব্লে এটে প্রতিবোধ-ক্ষমতা 

অর্জনকারী কীট-পতঙ্গের কীটনাশক ওষুধ প্রতিরোধ 
ক্ষমতার প্রকৃতি সম্বঙ্ধে সঠিক তথা জাঁনা সম্ভব 

হবে। . 
এভাবে তেজক্ষিঘ্ন লেবেল আঁট! ছত্রাক ও 

আগাছা-নাশক পদার্থ ব্যবহার করে একই রকর্ম ফল 
পাওয়া যাবে। আর তেজক্কিয় লেবেল আটা আগাছা 

ও ছত্রাক-নাশক পদার্থ ব্যবহার করে যে সব 

ফলল পাওয়া যায়, সেগুল মানুষ কা জীব-জজ্তর 

পক্ষে ক্ষতিকর কিনা তাঁও দেখ!| যেতে পারে । 

উত্ভিদ-কোষের উপর পারমাণবিক শক্তি 

প্রয়োগে অনেক পরিব্তন সাধিত হয়। বাঁপা- 

য়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাক 

প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করা গেলেও সেগুলি 

অধিক ব্যরসাপেক্ষ; নে জন্যে বোগাক্রমণ প্রতিরোধ- 

ক্ষম উন্নত ধরণের গাছপালার চাষ করে অধিকতর 

ফমল পাওয়া যেতে পারে। কাজেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর! 

অনেক দিন থেকে নির্বাচন, সঙ্করোধ্পাদন প্রভৃতি 

প্রক্রিয়৷ ঘারা উন্নত ধরণের গাছপাল। স্ষ্টির জন্যে 

চেষ্টা করছেন এবং এ-কাঁজে অনেকাংশে সাফন্নযও 

লাভ করেছেন। কিন্তু দিন দিন নতুন ধরণের রোৌগ ও 
কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ফলে এ-কাজের 

শেষ নেই; কাজেই নতুন ধরণের রোগাক্রমণ গ্রতি- 
রোধক্ষম উদ্ভিদের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এইক্প 

নতুন উদ্তদ স্্টির কাজে বিকিরণ অনেক সহায়তা 
করছে। বাকরণের ফলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি 

ঘটিয়ে উৎকষ্টতর গাছপাল। পাওয়া যায়। 

রঞ্েন-রশ্শি, গামা-বুশ্বি, তেজক্রিয় কোবাণ্ট-রশ্ি 

প্রভৃতির দ্বারা মিউটেশন বা পরিব্যক্তির ফলে যে 
সব উন্নত ধরণের উদ্ভিদের ত্যপ্টি হয়েছে, তাঁর মধ্যে 
যান্ত্রিক উপায়ে শস্ত-সংগ্রহের উপযোগী শক্ত খড়যুক্ত 
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কয়েক জাতের বালি এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত ও অপেক্ষা 
কৃত অনুর্বর ভূমির উপধষোগী শস্তের উল্লেখ করা 

যেতে পারে। ক্যানাডাঁয় এভাবে স্ষ্ট কয়েক গ্রকার 

বালির মধ্যে কিছু সংখ্যক ক্রত ফলনশীল বালির 
স্ষ্ি সম্ভব হয়েছে । এর ফলে বালি চাষের জমির 

পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে। 

উত্তিজ্ঞ উপায়ে বংশবৃদ্ধিকারী উত্ভিদেরও বিকি- 
'ণের ফলে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে । এভাবে 

পাওয়া গেছে নানা রঙের পিচ, আঙ্গুর ও অন্যান্য 

বীজহীন ফল। 

হ্যাগলার ক্ষেত্রেও বিকিরণের ফলে অধিক 
তাপ-সছনশীল নতুন জাতের শ্যাওলার স্ষ্টি সম্ভব 
হয়েছে। কালে এই সব শাল! খাগ্য ও নানা- 
প্রকার শিল্পের কাচা মালের উত্দ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ 

স্কান অধিকার করবে। বন বিভাগেও বিকিরণের 
ফলে ত্রুত বর্ধনশীল ও রোঁগাক্রমণ প্রতিরোধক্ষম 
উদ্ভিদ স্ষ্টির চেষ্টা চলছে। 

রাষ্ট,ও স্মাটের আক্রমণে গম ও ওটের প্রভৃত 
ক্ষতি হয়। হয়তো! বিভিন্ন উপায়ে বিশেষ প্রজাতির 
রা, ও স্মাট প্রতিরোধক এক জাতের গমের স্ষ্টি 
হলো। কিন্ত এই মবরাষ্ট, ও স্মাটে স্বতঃস্ক্ড 
ভাবে মিউটেশন হওয়ায় বিশেষ জাতের বাষ্ট ও 

ম্মাট প্রতিরোধক গম মিউটেশনের প্রভাবে নতুন 
জাতের রাষ্ট ও ম্মাটের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
পারে না। বিকিরণের দ্বার| নানা জাতের রাষ্ট, 
ও স্মাট স্থপতি করে এদের আক্রমণ প্রতিরোধক 
গমের স্যঙি করা যায়। বিকিরণের ফগে রোগ 
উত্পাদনের অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ছত্রাক সৃ্টি 
সম্ভব হয়েছে। ফলে আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ করে তোলা সম্ভব হবে। 

রোগ-গ্রতিরোধক উত্ভিদের শষ ছাড়াও তেজ- 
ক্রি আইসোটোপ ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্ভিদের 
শাবীর-বিজ্ঞান সম্বদ্ধে এবং উত্তিদের সঙ্গে মাটি, 
জল ও স্ূর্যালোকের জটিল সম্বপ্ধের ব্যয়ে অনেক 

তথ্যাণি জানা সম্ভব হয়েছে। 
খু 

খাগ্ভ ও কৃষিকার্ষে পারমাণবিক শক্তি ৩৩ 

জমির উর্বরতার উপর তার ফলন অনেকাংশে 

নির্ভরশীল। ভারতে একর প্রতি ধানের ফলনের 

পরিমাণ জাপানের এক-চতুর্থাংশ | জাপানে অজ্জৈব 
সার প্রয়োগ দ্বারা এই অধিক ফলনের ব্যবস্থ। 

অনেকাংশে মস্তব হয়েছে। পরীক্ষার ফলে দেখ! গেছে, 
ভারতের জমিতে অন্যান্য সারের সঙ্গে প্রতি হেরে 

৩৫ কিঙ্গোগ্র্যাম নাইট্রোজেন ব্যবহারে ধানের 
বাধষিক উৎপাদন প্রায় ১০ মিপিয়ন টন ঝাড়ানে। 
যায়। সার ব্যবহারের সঙ্গে দেখতে হবে, যাতে 

এর পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাঁয়। তেজঙ্ছিয় 

আইপোটোপ ভূমির উর্বরতা নিধশারণে নতুন পথ 
খুলে দিয়েছে । 

তেজক্ষিয় ফস্ফরাঁদ মিশ্রিত ফস্ফেট সার 

প্রয়োগ করে জমিতে ফসল কনা বার পর সেই ফণলের 

ভিতর তেজক্ষিম়্ ও সাধারণ ফস্ফরাসের অন্থপাত 

বের করে জমির ফস্ফেটের পরিমাণ জানা গেছে। 

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে ষে, এতদিন পর্যস্ত জমিতে 

যতটা ফস্ফেট দেওয়া হতো, তার সিকি ভাগই সে 
জন্যে যথেষ্ট। এভাবে অন্তান্ত সারেরও পরিমাণ 

বের করা সম্ভব হয়েছে। উষ্ণমণ্ডল ও জলা- 

ভূমির ফস্কর্াসের পরিমাণ নির্ণয়ে ভারতেও কাজ 
চক্ছে। বিভিন্ন গব্ষেণোর ফলে কোন্ জমিতে 

কতট। সার দেওয়া দরকার এবং উদ্ভিদের বুদ্ধির 

কোন্ অবস্থায় সার প্রয্জোগ বেশী উপযোগী, কোন্ 
স্তরে কতটা সার প্রয়োগ করলে গাছ তা সহজে 

পেতে পারে-_ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রভৃত উন্নতি 

লাভের সম্ভাবনা আছে। 

ভূমিসংক্রাস্ত অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে তেঙ্গন্িয় 

আইলোটোপের সাহায্যে ভূমির কোন্ স্তরে কতটা 
জলীয় বাষ্প আছে তা নিধ্ারণ করা সম্ভব। কুষি- 

বিজ্ঞানী ও ভূমি-সংরক্ষণকারীদের পক্ষে এই প্রশ্ন 
একান্ত প্রয়োন্ধনীম্ব। ফস্ফরাঁস-৩২ ও রুবিডিয়ীম- 

৮৬ প্রয়োগে ভূমির জল নিষ্কাশনের পরিমীণ ও 

গতি নির্ণয় করা যায় এবং মেচের জলে এদের 

প্রয়োগে ভূমিতে জল বণ্টনের দক্ষতা সম্বন্ধে জানা 



8০৪8 

যায়। জাপানে জলমেচের বাঁধের ছিদ্রপথে 

জলের নির্গমন নিধণরণে তেজক্ষিয় আইসোঁটোপের 

ব্যবহার হচ্ছে। | 

গাছ শেকড়ের সাহাষ্যে পুষ্টিকর দ্রবণ শোষণ 

করে এবং পরে তা শেকড় থেকে অন্তান্ত অংশে 

পরিবাহিত হয়। বিভিন্ন প্রকার তেজক্রিয় 

আইসোটোপ ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে এ-সব্বদ্ধে 

নতুন তথ্যাদি জানবার চেষ্টা চলছে। 

উদ্ভিদ্ধে পুষ্টিকর দ্রবণ পরিবহন সন্ধে জ্ঞান, 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শস্বের বুদ্ধি শিয়ন্ত্রণ ও আগাছ। 

বিনাশে উত্ভিদ-হর্মোন ব্যবহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 

তথ্য প্রদানে সাহাধ্য করবে। অর্ধকাংশ হর্মোন ও 

আগাছা বিনাশক-পদার্থ গাছের পাতার উপর 

ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জমির বদলে পাতাপ্স সার 

ছিটিয়ে গাছ ও ফসলের উন্নতি করা যায়। 

এভাবে, বিশেষ করে বড় বড় গাছের বেলায় লোহা, 

দন্ত। ইত্যাদির সাময়িক ঘাটুতি পূরণ করবার জন্তে 
দ্রবণীয় সার জলে গুলে গাছপালার উপর ছড়িয়ে 

দেওয়া হয়। তেজক্িপ্ পরমাণুঘটিত সার 

ব্যবহারের ফলে দেখা গেছে যে, পাতায় 
ছড়িয়ে দেওয়া সার গাছ সহজে শোষণ করে অন্যান্য 

ংশে পৌছে দিতে পারে। ইতিমধ্যে এই 
প্রথার বহুল প্রচলন আরম্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র 

চাষীরা ফল ও শাকদজীর পাতায় এভাবে ইউরিয়া 

ব্যবহার করছে। আলুঃ তামাক, টোম্যাটো, 

ভুট্টা ও শশাজাতীয় গাঁছ তাঁড়াতাঁড়ি পাতার 
ভিতর দিয়ে সার শোষণ করতে পারে । ই্রবেরীর 

বেলায় দেখা গেছে, পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া 
ক্যালসিয়াম গাছের অন্তান্ত অংশে পরিবাহিত হয় 

না) যে জন্যে এক্ষেত্রে জমিতেও ক্যালসিয়াম 

প্রয়োগের দরকার হয়। 

লোক-সংশ্লেধণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ স্থর্ধা- 
লোকের সাহায্যে প্রয়োজনীয় খান্াবস্ত তরী করে। 
সাধারণতঃ সবুজ পাতা যে পরিমাণ হুর্যালোক পাঞ্ন 
তার শতকরা এক ভাগ মাত্র আলোক-সংঙ্গেষণে 

হ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য! 

ব্যবহার করে। উদ্ভিদের দ্বার! এই প্রক্রিয়! নিয়ন্ত্রিত 

হওয়ার ফলে এই অল্প পরিমাণ হূর্যালোক ব্যবন্ৃত 

হয়। বর্তমানে আলোক-বাসায়নিক বিক্রিয়৷ সীমিত- 

কারী পদার্থগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে। এই 
আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াই আমাদের ও অন্যান্ত 
জীবজন্তর খাচ্দ্রব্যাদদির উৎস। স্বতরাং এই 

প্রক্রিয়া! সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হলে বেশী 

পরিমাণে সৌরশক্তি ব্যবহার করে অধিক পরিমা” 
রাপায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত সম্ভব হবে। এতে খাস্- 

সমস্তা সমাধানে কতদুর সাহাধা হবে, তা বর্তমানে 

অন্ুমানসাপেক্ষ হলেও ভবিষ্কতে এর ফলভোগের 

আর বোধ হয় বেশী দেরী নেই। 

পারমাণবিক শক্তি গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষ 

সাধনেও নানাভাবে ব্যব্হত হচ্ছে। পশ্ু-খাছ্যে 

অঙ্গৈব তেজক্রিয় সালফেট ব্যবহার করে দেখা 

গেছে যে, অরোমন্থনকারী পশুরাও তাদের 

প্রয়োজনীয় 05508175 আংশিকভাবে তৈরী 

করতে পাবে। এতদিন পর্যস্ত জান] ছিল যে, 

আল্ফাল্ফার ফস্ফরাসের এক পঞ্চমাংশ মাত্র পশু- 

খাদ্ধ হিসেবে কাঙ্জে লাগে; কিন্তু তেজক্ষেয় 

আইসোটোপ ব্যবহার করে দেখা গেছে, 

আল্ফাল্ফার ফণ্ফরাপের শতকরা ৯০ ভাগ পণশ্ু- 

খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। এ ভাবে বিভিন্ন 

খাছ্যের কতট। জীবদেহের পুষ্িাধনে ব্যবহৃত হয়, 
তাও জানা যায়। 

জ্ু-ওয়ার্ম ফ্লাই নামক এক শ্রেণীর পতঙ্গ 

অনেক দিন পর্ধস্ত আমেরিকার গৃহপালিত পশুর 

পক্ষে ভীষণ অভিশাপের মত ছিল। এদের 

আক্রমণে বন পণ্ড বিন হতো। তেজগ্রিয় 

কোবাণ্ট-রশ্মির দ্বারা এদের ডিম নষ্ট করে এবং 

তেজক্রিয় গামা-রশ্মির দ্বার] পুরুষ পতঙ্গের বন্ধ তত 

ঘটিয়ে এই পতঙ্গ নিমূ'ল করা সম্ভব হয়েছে। 
উষ্ণমগুলের অধিকাংশ দেশে মাছ, আমিষ- 

জাতীয় প্রোটিনের একমাত্র উৎস। এখন পর্ধস্ত 

দেশের জলাশয়ে এবং সমুদ্রের জলতাগের সামান্যতম 
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ংশে মাছের চাষ হয়। তেঞজক্রিয় আইসোটোপের 

সাহাষো বিভিন্ন স্থানের মতস্য-সম্পদ সম্বন্ধে সঠিক 

তথ্য জানা যাবে এবং জনকল্যাঁণে এদের ব্যবহার 

সম্ভব হবে। 

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পারমাণবিক 

শক্তি কৃষিকার্ধ ও অন্যান্ত বি্ষিয়ের উন্নতিতে 

উত্তরোত্তর অধিকতর প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার 

করছে। গাইগার কাউন্টারের পাহাধ্যে স্বল্প- 

পরিমাণ তেজক্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব ও গতিপথ 

ধরা পড়বার ফুলে নানাপ্রকার গবেষণায় এর ব্যবহার 

সম্ভব হয়েছে। এসব তেজক্ষিয় পরমাণুর গতিপথ 

অনুসরণ বরে নানাপ্রকার জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 

নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। 
অবশ্ত এসব গবেষণার জন্তে বিশেষভাবে 

শিক্ষিত লোকের দরকার এবং গবেষণার যন্ত্রপাতি 

ইত্যাদির জন্যেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন) তথাপি 

প্রায় সকল দেশেই সরকার এই বিষয়ে বেশ দৃষ্টি 

দিচ্ছেন। 

দাত 
৬ ৫ 

অন্ন ব্যয়ে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ 

পাওয়৷ গেলে তাথেকে কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভর- 

শীল শিল্পের অনেক উন্নতি হবে। নানাপ্রকার 

রোগের আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা করে উৎপাদনের 

পরিমীণ ষেমন বাঁড়ানে। যাবে, তেমনি নতুন নতুন. 

চাষ-পদ্ধতির দ্বারাও উৎপাদন বাঁড়ানে সম্ভব হবে। 

বিশেষ করে মরুঅঞ্চলে জলসেচ প্রথার সাহায্যে 

অনেক নতুন চাষের জমি পাওয়া যাঁবে। দক্ষিণ 

ও উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যএশিয়। ও 

উত্তর চীন প্রভৃতি দেশের অনেক ভূখণ্ড এভাবে 

শন্তশ্ঠামল হয়ে উঠবে। তাছাড়া জলাভূমির 

পুনরুজ্জীবনের দ্বারাও চাষের জমির পরিমাণ বাড়বে। 

সহজলভ্য পারমাণবিক শক্তির সাহাষ্যে সেচ প্রথার 

উন্নতির ফলে কৃষিতে অনুন্নত দেশগুলি বেশ উপকৃত 

হবে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিরের ফলে 

পারমাণবিক শক্তি নানা উপায়ে কৃষির উন্নয়নে 

সাহাষয করে ক্রমবধমান জনদংখ্যার খাঁগ্ভঃ বস্ত্র ও 

গৃহ-সমন্যাঁ বসমীধান করতে পারবে। 

দাত 

প্রীজয়া রায় 

ক্রমবিব্র্তনের ফলে মানুষের দেহ ও মনের 

অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু দাতের ব্যাপারে 

তার বর্তমান অবস্থ। পূর্বপুরুষদের তুলনায় হীনই 

হয়েছে,বলা যেতে পারে। প্ররুতির ক্রোড়ে লালিত 

নিয়স্তরের মের্দণ্তী প্রাণী, বন-মাঙ্গষ এবং অন্থান্ 

কয়েক জাতীয় স্তন্থপায়ী প্রাণীর দাত মানুষের 

দাতের চেয়ে উৎকুষ্ট। 

অন্তান্ত স্তন্তপায়ীর ঈ(তের মত মাঙষের দীতের 

খ্যা নির্দিষ্ট। ৬ মান পর থেকে মানব-শিশুর 

ঈীত উঠতে সরু করে। এই সময় এক এক 

পাটিতে ১০টি করে ঈাত বেরোয়। এগুলিকে 

অস্থায়ী বা 'ুধে দত” বলা হয়। সাত বছর 

বয়মের পর সেগুলি ক্রমে ক্রমে পড়ে গিয়ে নতুন 

স্থায়ী দাত উঠতে থাঁকে। প্রীয় ১১ বছর বসের 

মধ্যে 'আকেল দাত” ছাঁড়া প্রায় সব দঁতই উঠে 

ঘায়। ১৫ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে আক্কেল 

দাত ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা 

ষায়। প্রার্ধ বয়দে সর্ববমেত ৩২টি দীত হয়। 

মাছষ ও অন্তান্ত স্তন্তপায়ী জীবের মধ্যে 

একমাত্র বাছড় ও গিনিপিগের জন্মের পূর্বেই 

অস্থায়ী ধাত পড়ে যায়। হাঙ্গর ইত্যাদি নিযজেণীর 

মেরুদণ্তী প্রাণীদের অনির্দিষ্ট সংখ্যক দীত থাকে। 
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এদের কোন্ দীতের কি কাজ, তাও সঠিক জান! 
যায় না। বিবর্তনের ধারায় অগ্রগতির ফলে স্থল- 

বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট দাতের সংখ্যাও 

কমে এসেছে । কারণ খাগ্যের পরিমাণ আগের 

তুলনায় কমে গেছে এবং সেই অল্প পরিমাণ খাদ্য 
ভাল করে চিবিয়ে খাবার জন্তে শক্ত মাংসপেশীর 

গ্রয়োজন হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের মাপও 

ছোট হয়ে এসেছে। 

মাচষের দাত এই পরিবর্তিত পারিপাশ্বিক 

অবস্থার জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তত হয়েছে। 

আদিম মানুষ এবং অষ্রেলয়ার আদিম অধিবাসী- 

দের মধ্যে আকেল দাত অন্যান্ত দাঁতের সঙ্গেই 
সঙ্গেই উঠে থাকে; কিন্তু সভ্য মামষেনু ক্ষেত্রে তা 

হয় না। বহুবিবততিত কোন কোন আধুনিক মানুষের 
নীচেকার আক্কেল দাত থাকে না। এমন কি, 

রগ্রেন-রশ্বির সাহায্যেও তাদের সেখানে দস্তোদ্গমের 

কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি। 

খাওয়ার ব্যাপারে দাত ত-ভাবে সাহায্য 

করে। প্রথমতঃ খাগ্যকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা এবং 

দ্বিতীয়তঃ তাকে চর্ম বা পেষণ করা। সামনের 

চারটি ছেদন দস্ত পাউরুটি ইত্যাদিকে কাচির মত 

কেটে দেয়। খাবাঁর জিনিষ এই দাতগুলির 

সাহায্যে মুখের দিকে যায় এবং পিছন দিকের 

পেষণ দস্তগুলি দ্বারা সেই খাবার পেধষিত হবার 

ফলে গিলে ফেলবাঁর স্থুবিধা হ্য়। 

মানুষের চারটি লম্বা ধরণের শ্বদন্ত আছে। 

মাংসাশী জহ্দের যুন্ধ করবার ও মাংস ছিড়ে 

খাবার জন্যে এই ধরণের দাতের প্রয়োজন হয়। 

সেই দাতেরই চিহ্ন আমাদের চোয়ালে রয়ে 

গেছে। এগুলির কাজ যদিও খাছ্কে কেটে 

দেওয়া, তবুও গঠনের ফোষে সেগুলি মানুষের 
বিশেষ কোন উপকারে আসে না। 

আদিম মানুষের চোয়াল এমন ছিল যে, তার 

মুখমণ্ডলের উধ্বাংশ বাইবের দিকে বেরিয়ে 
থাকতো । এই সময় এদের ছেদন দস্তগুলি খাগ্াবস্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, 

কাটবার কাজ করতো না। কারণ তার] পাউরুটি 

বা শ্যাগ্ডউইচের মত খাবার খেতো না, বরং 
এগুণ্লর সাহায্যে থাগ্বস্ত ভেঙে বা ছিড়ে খেতো। 

সেগুলিকে দেখতে ছিল চ্যাপ্ট। ধরণের এবং 

পরস্পরের মুখোমুখিভাবে বসানো থাকতো) যেমন 

সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তদের থাকে । 

মানুষের সার! জীবনের সম্বল এই ছু-পাটি 

দাত কথ। বলতে ও খেতে সাহাধ্য করে। 

তাছাড়া একটি দাত পড়ে গেলেও সৌন্দর্যের যথেষ্ট 
হানি হয়; অথচ পড়ে গেলে অন্ঠান্ত মেরুদণ্তী 

প্রাণীদের মত সে জান়গাঁয় নতুন ঈ1ত গজায় না। 

জন্তদের থাবার মত মানুষের হাত-পায়ের 

নখ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং কোন কারণে 

ভেঙে বা নষ্ট হয়ে গেলেও নতুন নখ গজায়। 

অথচ নখ দিয়ে আর কতটুকূই বাকাঞজজ হয়! বড় 
জোর চুলকানো যায়, ছুরি কি কৌটা খোলা বা 
কুদ্র জিনিষ তোলবার সময় দরকার পড়ে। যে 

দুর্বল অথচ মূল্যবান দাঁত দিয়ে আমরা খাই, কথা 
বলি বা যা আমাদের সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত, তাকে 
রক্ষা করবার জন্তে খুব অল্প অর্থ এবং সময়ই আমরা 
ব্যয় করি। সে হিসাবে নখ কাটতে সময় দিই 

বেশী এবং সেই সঙ্গে নথ কাটবার যন্ত্র এবং পালিশ 

করবার রং কিনে যথেষ্ট অথব্যয় করি। 

দেখ] যাঁয়, কতক মানুষের দাত বেশ শক্ত এবং 
মোটা ধরণের; আবার কারও দাত সে তুলনায় 
পাত্লা। অনেক কারণেই দস্তঞ্ষয় হয়, তবুও 

বিঙিন্ন মানুষের দাতের রালায়নিক উপাদান, 

গঠন এবং স্থায়িত্ব বিভিন্ন রকমের । দাতের স্বাস্থ্য 

বংশানুক্রমের উপরে ৪ অনেকট] নির্ভর করে--অবশ্ঠ 

সব সময় উত্তরাধিকারের ফলাফল সঠিক ধরা 
পড়ে না। 

নানাবিধ দুর্বলত] থাকা সত্তেও শরীরের মধ্যে 

দাতই সবচেয়ে শক্ত এবং ঘন সন্নিবিষ্ট তস্ত। 

এদের আকৃতি ও গঠন জটিল এবং নানা ধরণের । 

দাতের বাইরে যে চক্চকে অংশকে এনামেল বলা 
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হয়, তার বেশীর ভাগই ক্যালসিয়াম ফস্ফেট, 

ক্যালপিয়।ম ফ্লৌবাইড, কিছুট1 ক্যালসিয়াম কার্ধ- 
নেট, ম্যাগনেসিয়াম ফম্ফেট এবং অন্যান্য রাঁসাস্জনিক 

লবণ; বাকীট। টৈববস্তর দ্বারা গঠিত। এনামেলে 
কিছুটা জলও আছে। এনামে:লের নীচে দাতের 

ষে অংশ থাকে তা ডেন্টিন দ্বারা তৈরী। এই 

€ভ্টিন খুব শক্ত, হাঁতীর দাতের মত বস্ত। 

হাড়ের সঙ্গে ডেন্টিনের রাসায়নিক গঠনের মিল 
আছে। তবে ডেন্টিনে শতকরা ১০ ভাগ জল 

থাকে। ডের্টিনের নীচে একটি গর্ভের মধ্যে 
দন্তমণ্ড (69০97-9817) থাকে । এই মণ্ডে রক্ত- 

নালী, শিথিল সংযোৌজক তন্ত, আমু এবং নানা 

আকৃতির কোষ থাকে । ডেন্টিনের কোষের সঙ্গে 

দস্তমণ্ডের সাধুর সংযোগ আছে। 
দন্তগঠন ও দন্তরক্ষার জন্যে ক্যালসিয়াম, 

ফম্ফোরাস, ফ্লোরিন ও ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি খাছ বা 

পানীয়ের ভিতর দিয়ে গ্রহণ কর! উচিত। ফসফরাস 

এবং ম্যাগ্নেসিয়াম ষে খাঁঞ্যে আছে, তাই খাওয়! 

উচিত। খাছ্ে ক্যালপিয়ামের ঘাটতি হলে ছুধ 

থেকে তা পূরণ করা যেতে পারে। ফ্লৌরিন দাতের 

স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী । তবে বেশী পরিমাণে 

ফ্লোরিনের যৌ গক শরীবের পক্ষে ক্ষতিকর । এক 
কোটি ভাগ জলে এক ভাগ ফ্লোরিন থাকলেই 

দাতের উপকার হয় ও ঈ্রাতের রোগ কম হয়। 
কোটি ভাগের মধে; ১৫ ভাগ বা তার বেশী ফ্লোরিন 

থাকলে দাতে ছোপ ধরে। ৮ বছরের কম বয়স্ক 

ছেলেমেয়েদের ফ্লোরিন মিশ্রত জল খাওয়ালে 

শতকরা,৫০টি ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

খাদ্যই শৈশব অবস্থায় ঈাঁতের মঙগল-অমঙ্গলের 

কারণ। যে সব খাদ্যে ক্যালপিয়াম, ফস্ফরাস 

বা খাগ্ঘপ্রাণ &) 0 ও 70-এর অভাব সেগুলি খেলে 

ধাতের্ স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। 

যের্দাত তোলবার দরকার তা ন! তুলে ভুলক্রমে 

অন্য দাত তোল! হলে পাশের বাকী দাঁতের উপর 

জোন পড়ে। অনেকে ঘুমের সময় ত-কাটে 

ধাত ৭০৭ 

বা সময়ে সময়ে দাঁতে দাত ঘষে। এই কুঅভ্যাঁসের 
অবশ্তস্ভাবী ফল হলো দস্তক্ষয়। চুরুট, পেন্সিল 
ইত্যাদি চিবুলেও দাত নষ্ট হয়েযায়। দীতের 
রালায়নিক গঠন ও ব্যবহারের উপর দস্তক্ষয় নির্ভর 

করে। তবে প্রধান কারণ হচ্ছে, ঈীর্তের উপর 

জীবাণুর ক্রিয়া ও রাসায়নিক গ্রতিক্রিয়া। এর 
প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভব। মুখের ভিতকটা 

জীবাণুমুক্ত দখা অসম্ভব বললেই হয়। কোনও 

জীবাণুনাশক ওষুধ দ্বারা মুখ পরিষার করলে 

জীবাণু বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের তন্তগুলিও 
কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য ও বাঁযু থেকে বরোগ- 

জীবাণু সর্বদাই মুখের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
দাতেরফাীকে আট্ৃকে-থাকা খাদ্যকণার মাধ্যমে 

জীবাণুর দ্রতবৃদ্ধি ঘটে। খাদ্য ও পানীগ্ 

গ্রহণ করবার ঠিক পরেই দাত মাজলে কিছুটা 
উপকার হয়। কিন্তু দাতের দুর্গম খাজগুলিতে 

ব্রাশ ঢোকে না) কাজেই দে জায়গা পরিষ্কারও 

হয় না। | 

আজকাল ষেন ডেন্টি্ট বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 

দাতের রোগও বেড়ে গেছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা 

বলেন ষে, দস্তরোগই অনেক সময় অন্ত কতকগুলি 

কঠিন রোগের পরোক্ষ কারণ। সাধারণ মানুষ 
দাতের রোগ সন্বদ্ধে কিছু কিছু জানলেও প্রতিকার 

করতে পাঁরে না। তাছাঁড়৷ দস্ত-চিকিৎসা বিজ্ঞান 

আমাদের দেশে অন্ঠান্ত দেশের মত অগ্রসর 

হয়নি। পাশ্চাত্য দেশ তো বটেই-এমন কি, 

জাপানীরাও আজকাল দাত সম্দ্ধে যথেষ্ট সতর্ক 

হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-্বাস্থ্য- 
পরীক্ষক সমিতির রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, 

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই দাত খারাপ। তার কারণ 

পরিহার পরিচ্ছন্নত! শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে মা, বাবা 

ঈাত সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্বশীল হতে শিক্ষ। দেন না। 

কোনও রক্তহীন্তার রোগীকে দেখে ভাক্তার 

যদ্দি দাতের ঘত্ব নিতে উপদেশ দেন--তবে আশ্চর্য 

হবার কিছু নেই। শুধু রৃক্তহীন্তা নয়, দৃষ্টিশক্তি 
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হান, সয়বিক রোগ ও পেটের নানারকম রোগের 
কারণও দূষিত দাত। 

দাতের নানারকম ব্যাধির মধ্যে ঈাতের গোড়। 

থেকে পুঁজ বা রক্ত পড়।(পাইয়োরিয়৷ ) একটি 

ভয়ঙ্কর রোগ। এই রোগ সাধারণতঃ বয়স্ক 

লোকদেরই হয়। তবে উপযুক্ত যত্বের অভাবে 
অল্প-বয়স্কদেরও হতে পারে । বেশী দিন এই রোগ 

অবহেলা করলে দাঁতের গোড়া আল্গা হয়ে দাত 

পড়ে যায়। 

আগেই বলা হয়েছে, বোগ-জীবাণু মুখের মধ্য 

দিয়েই শরীরে ঢোকে । দাতের ফাকে ও মাড়ির 
সীমানায় জমে'থাকা খাগ্যকণায় অল্তার সৃষ্টি হ্য়। 
সেই অগ্রতায় নানাপ্রকার জীবাণু জন্মায়। সেই 
জীবাণুগুলি দাতের এনামেল আক্রমণ করে এবং 
তাঁর মধ্যে ছোট ছোট গর্ত করে। সেই গর্তে 
আরও জীবাণু এসে বাপ বাধে। যেমন রূপকথার 

রাক্ষসের রক্তের একটি ফোটা থেকে লক্ষ লক্ষ 

রাক্ষদ জন্মাবার কথা শোনা যাঁর, তেমনি এ 

কয়েকটি জীবাণু থেকে অনেক সংখ্যা-বুদ্ধি ঘটে। 
তারপর সেগুলি খাঁছের সন্ধানে গর্ত বাড়াতে 

বাড়াতে ভিতরে গিয়ে রক্তনালী ও ন্মাযুকে 

আক্রমণ করে । তখন অসহ্ যন্ত্রণ| হয় এবং মাঁড়ি 

দিয়ে পুঁজ ও রক্ত পড়তে থাকে। সেই দুষিত 

রক্ত খাবারের সঙ্দে পেটে গিয়ে সেখানেও রোগ 

জন্মায় । তারপর রক্তে মিশে গিয়ে তারা সারা 

শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন হৃদরোগ, বাত, 

গেটেবাত, ক্বায়বিক রোগ, যক্ষা, দৃষ্টিহীনতা 

ও প্রশ্বাবের রোগ হয়। 

আধুনিক দস্ত-চিকিৎসকেরা নানারকম বৈজ্ঞানিক 
ও যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে রোগীর কষ্ট লাঘবের 

চেষ্টা করছেন। চিকিত্সার জন্যে ঈীতে ছিদ্র 

করবার প্রয়োঞ্গন হলে পূর্ধে থে যন্ত্র ব্যবহার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥ ১২শ বর্ব, ১২শ সংখ 

করা হতো, তার চেয়ে অনেক উন্নত ও দ্রুত 

ঘুর্ণনশীল যন্ত্রের সাহাষে; সেই কাজ করা হচ্ছে। 
এই যন্ত্র চাগাঁবার সঙ্গে সঙ্গে ঈ(তে হাওয়া ও জল 

সরবরাহের ব্যবস্থা! করা হয়। 

দীতে অস্ত্রোপচারের সময় স্বানটিকে অসাড় 

করবার জন্যে ওষুধ বা কোনও গ্যাস ব্যংহার করা 

হয়। রূপা ও পারদ নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে, 

দাতের গর্ত ভরাট করা এবং সোনা দিয়ে 

[16015101) 083106 করবার ব্যবস্থাও উন্নততর 

হয়েছে। নকল দ্রাত লাগাবার অন্তে প্লার্িকের 
তৈরী হাল্কা ব্রিঙ্গ হওয়ায় অনেক স্ববিধা হয়েছে। 

অল্প-বয়ক্কদের দাত উচু-নীচু হলে তাও আজকাল 
ঠিক করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে । একজন বিখ্যাত 
লেখক বলেছেন যে, মানুষের এক-একটি দীত 

হীরকের চেয়েও মূল্যবান । কথাটা যে কতখানি 
সত্য তা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। শিশুর দাত 

পড়ে যায় বলে অনেকে সেই দ্রাতের যত্ব নেন না 
ক্রমাগত অধত্বে দাঁত ও মাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং 

দাঁতে পোকা ধরে। সেই দাত পড়ে গেলেও সেই 
মাড়িতে কখনই ভাল দ্লাত হয় না। গর্ভাবস্থায় 

মায়ের দাতের যথেষ্ট যত্ব নেওয়া উচিত। কারণ 

মায়ের স্বাস্থ্যের উপরেই শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। 

শিশু গরুর দুধ খেতে স্থুরু করলেই ছুধে চুনের 
জল মিশিয়ে তাকে খাওয়ানে! উচিত। কারণ 

তাতে এত শক্ত হয়। একটু বড় হলে শক্ত 

জিনিষ চিবিয়ে খেতে দেওয়া উচিত। তাছাড়া 

বেশী পরিমাণ প্রোটিনজাতীয় খাগ্য ও ফ্লোরিন 

মিশিত জল খেলে এবং দ্ীঁতের উপযুক্ত ফত্ব নিলে 
দাত নিশ্চয়ই ভাল থাকবে। মধ্যে মধ্যে দস্ত- 

চিকিৎসককে দেখিয়ে নিলে দাতের দোষ বা রোগ 

ধরা পড়ে এবং সময় থাকতে স্ুটিকিৎ্সাঁও হতে 

পারে। 



রি-ইনফোস ড. সিমেন্ট কংক্রীট 
শ্রীনিম'লেম্ছুবিকীশ কর 

আদিম" যুগ থেকে মানুষের মনে চিস্তাধারার 

বিরাঁম নেই। মানুষ ষখন পৃথিবীর আলোক দেখবার 
প্রথম স্থষোগ পেয়েছিল, তখন না ছিল তাদের 

ঘরবাড়ী--না ছিল তাদের কৌন স্থায়ী আস্তানা। 

তাই তাদের বনে-জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াতে হতো এবং 
কোন পাহাড়ের গুহায় বিশ্রাম-স্থল খুঁজে নিত। 

এই ভাবে বহুদিন পরে স্থায়ী গৃহ-নির্মাণের কথা 

প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের চিস্তাধারায় আশ্রয় 
নিয়েছিল। প্রথম প্রথম তাঁর কতকগুলি কাঁঠ ও 

পাথর জড়ো করে প্রয়োজনীয় অভাব পুরণ 
করতো । কিন্তু পরবর্তাঁ বংশধরদের গৃহ-নির্মাণের 
ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও অধিক উন্নত হয়ে ওঠে 

এবং সর্বশেষে তাঁর! সম্পূর্ণ নতুনভাবে গৃহ-নির্মাণের 
কাজে লেগে যাঁয়। 

তারপর মানবজাতির ইতিহাসে এলে। লৌহযুগ । 
মানুষের জীবন-প্রবাহকে আরও দ্রুত গতিশীল করে 

তুললে -_লোহার যস্বপাতির সাহায্যে গৃহ-নির্মাণের 

কাজ দ্রুততর হতে লাগলো! । কিন্তু তখনও লৌহংকে 

গৃহ-নির্মাণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে লাগানো হয় নি। 

লোহার খুঁটি, লৌহ-শলাকা, ছাদ তৈরীর কাঠামো 
প্রভৃতি তখনও তৈরী হয় নি। সভ্যতা ও 

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাও সম্ভব 

হলো। 

আজি বিংশ শতাব্দীতেও সভ্য জনগণের চিস্তা- 

ধারার বিরাম নেই। তাঁরই অবশ্যন্তাবী ফল উন্নততর 
গৃহ-নির্যাণ ও সভ্যজগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

নানাবিধ পরিকল্পনাঁসমূহ। বিংশ শতাব্দীর কর্ম- 
মুখর বৈজানিক যুগে ইম্পাত-নিমিত কাঠামোর 
সাহাধ্যে প্রায় ১৪০০ ফুট উচু, অর্থাৎ ১০ তলারও 
বেশী উচু বালভবন তৈরী হয়েছে। শুধু বাস- 

ভবনই নয়, আরও অনেক কিছু ৫তষীর কাজে 

আজকাল লোহ। একেবারে অপরিহার্য হয়ে 

পড়েছে। কিন্তু মানুষ দেখলো, এভাবে যদি 

লোহার ব্যবহার চলতে থাকে তবে এমন দিন 

আসবে, যেদিন পৃথিবীর যাবতীয় লোহা ফুরিয়ে 

যাঁবে। কাজেই মানষ নতুন উপায় উদ্ভাবনের 
কাজে লেগে গেল। তারা দেখলো যে, উপযুক্ত 

পরিমীণ সিমেপ্ট, বালি, পাথরকুচি ও জলের 

সংমিশ্রণে যে কংক্রীট তরী হয়, সেগুলিকে এক্ষেত্রে 

কাজে লাগানো যেতে পারে। সিমেন্ট কংক্রীটের 

গুরুত্ব এই যে, এই কংক্রীট প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 

হাজার পাউওড পর্যন্ত চাপ সহ করতে পারে; 

কিন্ত প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৬ পাউণ্ডের বেশী টান 

(77510) সহ করতে পারে না। কাজেই 
এখানেও খানিকটা বাঁধার হুষ্টি হলো। যেখানে 

কেবল চাপ প্রযুক্ত হয়, সেখানেই সিমেন্ট 

কংক্রীটের ব্যবহার চললো; কিন্তু যেখানে টান প্রযুক্ত 

হয়, সেখানেই সমস্যা রয়ে গেল। অচিরেই কিন্ত 
এই সমস্তাঁরও সমাধান হলো। দেখা গেল__ 
যেসব জায়গায় টান প্রযুক্ত হয়, সেসব জায়গায় 

হিসাবমত ইস্পাতের শলাক। পিমেণ্ট কংক্রীটের 

মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে কংক্রীট টানও সহা করতে 

পাবরে। কিন্তু এই ইম্পাতের শলাকা সমেত 

পিমেণ্ট কংক্রীটকে শুধু সিমেন্ট কংক্রীট বললে ভুল 
হবে_-কেন না, এই ধরণের ইম্পাত-শলাক। সমেত 

পিমেন্ট কংক্রীটের নামই রি-ইনফোসড. সিমেন্ট 
ক্রীট বা আর. দি. পি.। সাধারণভাবে বলা 

হয়_রি-ইনফোস. কংক্রীট বা আর. সি. । 
আজকাল আর. সি-এর ব্যবহার দ্রুত বেড়ে 

চলেছে এবং বহু প্রয়োজনীয় কাঁজে আর. নি, 



৪১৩ 

অত্যধিক ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোটখাঁটে! থেকে 

স্ববৃহৎ গৃহসমূহ, পুল, রাঁন্তা, নদীর বাধ, মাটির 

নীচের নর্দমার নল প্রভৃতি নির্মাণে লোহার 
পরিবর্তে আর. সি-এক্স ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। গৃহ- 

নির্মাণে আর সি. দিন দিন অপরিহার্ধ হয়ে 

উঠছে। বাড়ীর প্রতিটি কোণ ও তাঁর মধ্যবর্তা 
কয়েক জায়গায় আর. সি-এর খুঁটি বা স্তস্ত ও 

ছুটি স্তত্তের মধ্যবর্তী স্থান আর. সি. বা শুধু 
ক্রীট ব্রক দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। যে 

সব বড় বড় বাড়ী (সাধারণতঃ তল। 

উচু) সাধারণতঃ ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে নির্মাণ 
করা হয়, সেগুলিতে ইম্পাতের কাঠীমোর ব্দলে 
আর. দি.-ও ব্যবহার করাযাঁয়। অনেকে বলতে 

পারেন--আর. পি. দিয়ে করতে গেলে অনেক 

সময়ের দরকার । কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ই ভূল; কারণ 
যে সব দেশে আর. সি-এর খুব উন্নতি হয়েছে, সে 

সব দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এসব কাজ সম্পূর্ণ 
করা হয়ে থাকে । দরজা, জীনাঁলা বা কোন 
ফাকার উপর দেয়াল তুলতে হলে ইটের খিলান 
ব৷ ইস্পাতের কড়ির উপর তুলতে হয়। আজকাল 
সে সব কড়ি বা খিলানের ব্যবহার কমে গেছে, 

তার পরিবর্তে এখন আর. মি. লিশ্টেল কাজে 

লাগানো হয়। এসব লিণ্টেল গৃহ-নির্মাণের সময়ে 

তৈরী করে নেওয়া হয়; অথবা আগে থেকে তৈরী- 

করা প্প্টেলও পাওয়া যায়। ,কারখানায় ঠতবী-করা 

লিণ্টেগ্ুলির কোন্ দিকটায় ইম্পাতের শলাকা 
দেওয়া আছে, সেটা চিহ্িত করে শিতে হয়। কারণ 

শলাকাগুলি ঠিক কোন্ দিকটায় আছে, বাইরে 
থেকে সেট] মে।টেই দেখা যায় না। কাজেই যেদিকে 
চাপ প্রযুক্ত হবে, সেই দিকটায় লিপ্টেলটি ঠিক 
মত “সেট” করায় ভুল হলে তার চাপ সহা করবার 

ক্ষমতা ব্যাহত হবে। স্ৃতবাং যে দিকটায় ইপ্পাত- 
শলাক]1 দেওয়া থাকবে, তার অপর দিকে চিন্তিত 

করাই কাজের পক্ষে সুবিধাজনক । এতে লিণ্টেলটি 

সঠিকভাবে রাখা যাবে এবং চিহটি বাইরে থেকে 

৯1১০ 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ) 

দেখা যাবে না বা দৃষ্টিকটু হবে না। বাড়ীর 
উপর তলার মেঝে বা ছাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 

যে, সেখানেও ইনম্পাতের কড়ির পরিবর্তে আর. 

সি-এর কড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে; সেগুপণিকে আর. 

সি.বীম বলা হয়। উপর তলায় যত মেঝে ও 

শেষে যে সমতল ছাদ তৈরী করা হয় তাতে আর. 

পি.ক্সযাব দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ধরণের বাড়ীতে 

লিণ্টেল সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি, আরু” 

ল্ল/াব ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যস্ত পুরু করা হয়। 

আজকাল আর. পি-এর কাজে স্তত্ত, বিম ও ক্যাব 
একই সঙ্গে অঙ্গীঙ্গীভাবে তৈরী করা হচ্ছে । এতে 

বাড়ীর স্থাযিত্ব এবং ভারবহন ক্ষমতা অনেক বেড়ে 

যায়। এই ধরণের কাঁজকে মনোলিখিক কাষ্টিং 

বলা হয়। আর. সি-এর আর একটা গুণ এই 

যে, এর রুক্ষ তলে প্রাষ্টার করা খুব স্ৃবিধা; 

কেন নী, প্রাষ্টীর এধরণের রুক্ষ তলে খুব ভাল ভাবে 

লেগে থাকে। 

আর. পি. দিয়ে আজকাল বড় বড় রাস্তা 

তৈরী করা হচ্ছে এবং সে সব রাস্তা আশাতীত 

রকমের ভাল ফলও দিচ্ছে। এধরণের রাস্তা 

যেমন উচ্চ চাঁপ সহ করতে পারে তেমনই আবার 

অনেক দিন স্থায়ীও হয়। ব্রীঞ্জ ও ক্যালভার্টগুলি 

আজকাল আর. পি. দিয়ে তৈরী হচ্ছে এবং এসব 

ক্ষেত্রে আর. মি-এর উপযোগিতা ধিশ্ষেভাঁবে 

প্রমাণিত হয়েছে । এমন কি, পাইপ ক্যাঁলভার্টেও 
আজকাল আর. সি. হিউম পাইপ ব্যবহৃত হচ্ছে। 

বড় বড় ব্রীজ ও সিউয়ার পাইপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে 

আর. সি-এর কাজ চলছে পুরাদমে। বিভিন্ন 

প্রোজেকউটগুপির মাধ্যমে নদী-শাননের কাজে আর, 

পি. অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । কোন নরম জায়গায় 

বাড়ী বা অন্য কিছু তৈরী করতে হলে সাধারণতঃ 

পাইল ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলি কাঠ, 

লোহা বা ইম্পাত দিয়ে নিষিত হতো কিন্ত 
আজকাল আর. পি. পাইলিং সেগুলির স্থান সম্পূর্ণ- 
ভাবে দখল করেছে । আর. দি এর বাড়ী ও তার 
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নীচে আর. পি. পাইল একসঙ্গে মনোলিথিক কাঁিং 

করলে তাতে বাড়ীর স্থাগ্নিত্ব ও দৃঢ়ত1 অনেক বাড়ে 
এবং সেগুলির কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী। অতি 

নরম জায়গাপ আর. পি-এর র্যাফট ফাউণ্ডেসনও 

দেওয়া হচ্ছে। 

আর. ঘি. উদ্ভাবনের ফলে স্থাপত্যের কাঁজে 

লোহার খরচ শতকরা ৮০ ভাগের বেশী কমে 

গেছে। আর. সি-এর দ্বারা নিমিত স্থদৃশ্য বাঁড়ী 
খুব কম খরচেই হয়ে যায়। একট! একতলা বাড়ীর 

প্রিন্থ আয়তনের প্রতি ব্ফুটে মাত্র পাচ টাকা 

পর্যন্ত খরচ পড়ে । ঞ্িনিষপত্রের দাম কম হলে 

চার টাকায় প্রতি বর্গফুটও হয়ে যেতে পারে। 

তাছাড়া আজকাল কারখানাতেই বাড়ীর প্রায় 
সব অংশই তৈরী হয়ে থাকে। সবগুলি অংশ 

ঠিক ঠিক মাপ অনুযায়ী সেখানে তৈরী করা হয় ও 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেট" করবার উপযোগী 

করে রাখা হয় এবং পরে ঠিক জায়গায় এনে সঠিক- 
ভাবে €সট? করে দেওয়া হয়। এতে রাতারাতি 

যেমন বাড়ী তৈরী করা যায়, তেমনি আবার 

রাতারাতি এক জায়গ। থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে 

নিয়েও ধাওয়া চলে। 

আঞ্কাল অনেক দেশে পিমেপ্ট কংক্রীটে 

ইম্পাতের পরিবর্তে বাশের শলাকা দিয়েও পরীক্ষ। 
কর! হয়েছে এবং তাতে অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য 
লাঁভও হয়েছে। এই প্রকারের কংক্রীটকে ব্যান 
কংক্রীট বলে। এর প্রচলন এখনও তেমন বেশী 

হয় নি, তবে ভবিষ্যতে ছোট ছোট গৃহ-নির্মাণ কার্ধে 

ব্যান্থু কংক্রীট যে অপরিহার্ঘ হয়ে উঠবে, সে মন্বদ্ধে 
কোনও লন্দেই নেই। যে সব জায়গায় অত্যধিক 

টান বা চাপ প্রযুক্ত হয়, সে সব জায়গাতেই লৌহ 
শলাকার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ষে সব স্থানে 

কোনও টান বা চাপ প্রযুক্ত রাখবার প্রপ্নোজন নেই, 
যেমন ছোটখাটো! একতলা বাড়ীর ছাদ, ফ্যাক্টরী 
ও ফ্যাক্টন্নীর কর্মীদের শেডেন ছাদ, (আলাদা 

আলাদাভাবে নব অংশ ভাগ করে যাতে টান ন! 

রিইনফোপস. সিমেন্ট কংক্রীট ৭১১ 

পড়ে ), মন্দিরের সামনের আঙ্গিলার ছাদ, 

শ্রমিকদের উন্নততর গৃহনমূহ ও গোলাবাড়ীর ছাদ 
ইত্যাদি রি-ইনফোর্সড, ব্যান্বু কংক্রীটের ঘ্বারা অতি 
সহজে ও সম্তায় করা যাবে। কিন্তু এগুলি করতে 

হলে খুব শক্ত ও মজবুত এক-মাপের মাঝারী 
ধরণের ভাল জাতের বাশের প্রয়োজন এবং যাতে 

ভিত্তরে ঘুণ ধরে ভবিষ্যতে জোর কমে না যায়, 

সেজন্যে আগে থেকে বেশ কিছু দিন জলের মধ্যে 

রাখবার পর রোদে শুকিদ্বে শক্ত করে নিতে হয়। 

অদূর ভবিষ্যতে এ-জাতীয় কাজ যে প্রসার লা 

করবে তাঁতে সন্দেহ নেই। ৃ 

রি-ইনফোপভ, কংক্রীট নামটা! শুনতে একটু 
শক্ত হলেও এর কার্ধকারিতা খুবই হুন্দর। সে 

তার নিষ্ের আভরণ, অর্থাৎ ষেট] তাঁর শক্কির 

উত্স, সেটিকে নিজের দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, 

অপরকে দেখতে দেয় না। এর গুণের কথা বলে 

শেষ করা যায় না। তবুও কিছু কিছু জায়গা 

আর, সি-এর অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার জন্যে কিছু 
সংখ্যক লোকের মনে এ-পন্বন্ধে ধারণা হয়েছে যে, 

আর. পি-এর সম্বন্ধে যতটা বল! হয় প্রকৃতপক্ষে 

এট] তত কার্ধকরী নয়-উদাহরণন্বরূপ গগুকী 

নদীর উপর ১৪ লক্ষ টাক! ব্যয়ে নিমিত কংক্রীট 

পুলের ফাটলের কৃথ। উল্লেখ করা যেতে পাবে। 

কিন্তু রি-ইনফোঁণ্ড. কংক্রীটের সম্বন্ধে এরূপ 

ধারণ। করা সম্পূণ ভূল -কারণ এর মূল সুত্র 

খুবই ভাল এবং আশাতীত্তরূপে কফণপ্রদ। তবে 
বার! কাঞ্জটা করে তার! যদ্দি অনভিজ্ঞ হয় অথবা 

জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা! ব্/ক্িগত ন্বার্থটাকেই 
বেশী করে দেখে তাহলে আর, পমি-এব 
ডিজাইন যত ভালই হোক না কেন, তা ব্যর্থ 

হতে বাধ্য। পারিপাশ্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ-জাতীয় মনোভাব পরিবর্তিত 

হবে। এটা সত্য এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আর. 

সি-এর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবেই। আর সেদিন 
হবে- লোহার ব্দলে এরই একাধিপত্য। 



৭১২ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর লোহার অভাব পরি- 

শান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 

এখন জাঙ্াজ তৈবীর কাজে আর. সি-এর প্রচলন 

লক্ষিত হওয়ায় জাহাজ তৈরীর কাঁজেও আর. পি-এর খুবই বেড়ে গেছে । ভবিষ্ততে হয়তো ঘরের দরজা- 

সাহাধা নিয়ে যথেষ্ট সফল পাঁওয়! গিয়েছিল। ফলে জানালাগুলিও আর. সি. দিয়ে তৈরী করা হবে। 

হমেোন 
শ্রীস্থব্রতকুমার পাল 

আমাদের শরীরে প্রধানতঃ বহিঃক্ষরণকারী এবং 

অস্তঃক্ষরণকারী, এই ছুই রকমের গ্রন্থি আছে। 
বহিঃক্ষরণকারী গ্রন্থির নিজম্ব নালী আছে । এই 

নালীপথে গ্রন্থির ক্ষরিত রস শরীরের নানাস্থানে 

পরিচালিত হয়। অস্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি নালী- 

বিহীন ॥ এই নাঁলীবিহীন গ্রন্থি-নিঃস্ঘত রস সরাঁপরি 

রক্তের মাধ্যমে সঞ্চাপিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন 

কোষ এবং দেহ্যস্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে । 

যে সব রস দেহকোষকে কার্ধে উদ্দীপিত করে, 

তাদের ব্লা'হয় হর্মোন। আর যেগুলি শারীরযন্ত্রের 

কার্ধকে অব্দমিত করে তাদের বল! হয় ক্যালোন 

(0179101,6)। তবে সাধারণভাবে এই ছুই শ্রেণীর 

রসকেই হর্মোন বলা হয়ে থাকে । বিজ্ঞানীরা 

হর্মোনকে রাসায়নিক বার্তাবহ বলে অভিহিত 

করেন। রাপায়নিক বিচারে হর্মোনকে তিন শ্রেণীতে 

ভাগ করা যায়। যথ।-- 

(১) প্রোটিন জাতীয়--পিটুইটারী হর্মোন, 
ইনম্নলিন, প্যারাথর্মোন। 

(২) স্টেরল জাতীয় (906:০10 ) যৌন- 

হর্মোন--আ্যাডরিন্তাল কেক্স-এর হর্মোনসমূহ। 

(৩) ফেনল জাতীয় (1727011০ )--আ্যাড়ি- 

ন্ালিন, থাইরকঝ্িন। 
হর্মোন কথাটি প্রথম প্রচলন করেন ষ্টাপ্পিং ও 

বেলিস নামে ছু-জন প্রখ্যাত শারীরতত্ববিদ, ১৯০৫ 

সালে তাদের নবাকিদ্কত 9০০:০67-এর প্রকৃতি 

নির্ণয় করতে গিয়ে। অবশ্য এর আগে রড বার্ণার্ড 

শান্তি রক্ষায় এর গুরুত্ব অসাধারণ । 

এবং আরও ছু-জন বৈজ্ঞানিক এই জাতীয় বস্তর 
অবস্থিতির সম্ভীবন]! ব্যক্ত করেছিলেন । এর পরে 

অনেক হর্মোন, তাঁদের প্রকৃতি এবং কার্ধকলাপ 

সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার 

ফলে হর্মোনতত্বের ( দ:)90901175919845 ) পরিধি 

অনেক বিস্তৃত হয়েছে । প্রবন্ধের ীমিত পরিসরে 

হর্সোন সম্বন্ধে সব কথা বল] একান্তই অসম্ভব বলে 
শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এগ্ডোক্রাইন গ্রস্থি- 
গুলির অস্তঃক্ষরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচন। 

করবো। 

শরীরের অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিমূহের মধ্যে 
পিটুইটারী গ্রন্থির স্থান সবার উপরে । এই গ্রন্থি 
শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; 

অধিকন্ত এই গ্রন্থিটি অন্তান্ত অস্তঃক্ষরণকারী গ্রপ্থির 

নিয়ামক । আকারে ক্ষুদ্র হলেও শরীরের আভ্যন্তরীণ 

এই কারণে 

এই গ্রস্থিকে এত্রোক্রাইন অরকেষ্টার প্রধান যন্ত্রী 

বলা হয়। এই গ্রস্থিটি মস্তিষধের 10961:01061007 

নামক অংশে অবস্থিত। এর ছুটি ভাগ। দসম্মুখ 

ভাগ থেকে থেকে প্রায় ১১টি বিভিন্ন ধরণের হর্মোন 

নিহ্ত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হর্ষোন 

হচ্ছে 

(১) শরীর্-বধণক হর্মোন (310৮ 7০- 
0301)6) 

(২) থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্ষোন (59- 
0:90151০ 7001001)6) 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯] 

(৩) আ্ঘাড়িন্তাল-উদ্দীপক ( 40:50090:0- 

01010) 

01010) 

(৫) স্তন্তবিবধক (109180০0010) 

(৬) প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক (818035:০- 
€:০001010) 

(৭) অগ্র্যাশয় উদ্দীপক (970০:6090:001)10) 

উল্লিখিত হর্মোনগুলির নাম থেকেই তাদের 

ক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণ! জন্মে। শরীরব্ধক 
হর্মোন শরীরের সমানুপাতিক বৃদ্ধির জন্যে 

অত্যাবশ্যক । এর অভাবে বা স্বন্নক্ষরণের ফলে 

বামনত্ব দ্রেখা দ্েয়। আবার অতিক্ষরণে শরীর 

অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে ওঠে। অতিকায়তা 
(01891761510) এবং বিষমকীয়তা (4 ০:01092915) 

দেখ। দেয়। 

থাইরয়েড-উদ্দীপক হর্মোন থাইরয়েড গ্রন্থির 

কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। পিটুইটারী গ্রন্থি কেটে 

ফেলে দেখ! গেছে যে, থাইরয়েড গ্রন্থি ক্রমশঃ অবলুঞ্ধ 
হয়ে যায়। এই হরমোনের সহায়তায় থাইরয়েড 

গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন উপযুক্ত পরিমাণে রক্তের 

মধ্যে নিম্হত হতে পাবে। ূ 

আযাড়িগ্ভাল-উদ্দীপক হর্মোনের অভাবে আযাডি- 

গাল করেক্স সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পাঁরে না । ফলে 

নানা বিকৃতি দেখা দেয়। স্ত্রী ও পুরুষের যৌন- 

গ্রন্থি ও যৌনাঙ্গসমূহের বৃদ্ধির জন্যে যৌনগ্রস্থি 
উদ্দীপক হরমোন এবং স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরণের 

জন্যে প্রোল্যাকটিন অপরিহীর্ধ। প্যারাথাই রয়েড- 
উদ্দীপক এবং অগ্ন্যাশয়-উদ্দীপক হর্মোন যথাক্রমে 

প্যারাথাইরয়েড ও অগ্ন্যাশয়ের উপর ক্রিয়া করে। 
পিটুইটারীর পশ্াস্ভাগ থেকে নিঃহত হয় 

পিটুইটিন। পিটুইটি.নের ছুটি উপাঁদ[ন-পিটোপিন 
এবং পিষট্্রেলিন। পিট্রেসিন রক্তের চাঁপ বাড়িয়ে 
দেয়-আর পিটোলিন গর্ভাশয়ের মাংসপেশীর 

সক্কোচন ঘটায়। ইনসথলিনের প্রতিঘন্দথী একটি 

হর্ধোনও নির্গত হয় এখান থেকে । 

হমেধিন 

(৪) যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক (0:078006:০- 
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থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোনকে বলা হয় থাইরক্সিন। 

এটি প্রোটিনজাতীয়। গ্রন্থির মধ্যে এই থাইরক্সিন 
থাইবোগ্লোবিউলিনের আকারে থাকে। রক্তের 

মধ্যে সঞ্চালিত হওয়ার সময় একটি আমিষ-ভ্রংশী, 

অর্থাৎ প্রোটি ওলিটিক এনজাইমের সাহায্যে থাইরো- 

গ্লোবিউলিন থাইরঝ্সিনে পরিণত হয়। থাইরকঝ্সিনে 
যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাঁকে। থাইরয়েডে 

সাধারণতঃ ২০ মিলিগ্র্যাম থাইরকঝ্সিন থাকে । 

পিটুইটারির সম্মুখ ভাগের থাইরয়েড-উদ্দীপক থাই- 
রোট্রোফিক হর্ষোন থাইরকঝ্সিন নিঃসরণে সহায়তা 

করে। থাইরয়েড হর্মোন দেহকোযের দহন- 

ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং দেহের 7858] 

[07669100110 1209 বাড়িয়ে দেয়ু। অস্থি, স্ 

পেশী এবং স্বায়ুতন্ত্রের সুসমগ্দ পুষ্টিসীধনের জঙ্্ে 

থাইরয়েড হর্জোন অত্যাবশ্তক। এর অভাবে 

বধনশীল শিশুর হাড়ের বুদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং তথা- 

কথিত বামনের হ্স্ি করে। শিশুর] জড়ধীতে 

পরিণত হয়। তাদের যৌনাঙ্গ ও যৌন-যন্ত্রমূহের 
বিকাশ ঘটে না। এই ধরণের জড়ধী বামনদের 
বল! হয় ক্রেটিন। 

থাইরয়েড হর্মোনে আয়োডিনের অভাব ঘটলে 

গলগণ্ডের স্ষ্টি হয়। এই রোগে থাইরয়েড গ্রন্থি 
অন্বাভাবিকরূপে স্ফীত হয়। থাইবক্সিনের অভাবে 
বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরে মাইক্সেডিমা রোগের লক্ষণ 

দেখা দেয়। এই রোগে চামড়া পুরু, শুর্ধ এবং 

থস্থপে হয়ে যায় এবং দেহে মেদ বুদ্ধি ঘটে। 

প্যারাথাইরয়েড হর্মেনকে প্যারাথর্মোন বলা 

হয়। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির এই হর্যোন রক্তে 

ক্যালপিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে 

টিটানী নামে একপ্রকার রোগ হয়। এই রোগে 
ক্যালদিফ্কাম অত্যন্ত কমে যাঁয়। পক্ষাত্তরে অঙ্গৈব 

ফস্ফরাসের পরিমাণ অপেক্ষার্কত বুদ্ধি পাস্স। শ্বাস- 

কার্ধ বুদ্ধি পায় এবং শ্বাপ-প্রশ্থাদের সময় কর্কশ শব 

হয়। মুখ থেকে অনর্গল লাল! নিহত হয়ে থাকে 
এবং ফেনা দেখা দেয়। মাংদপেশীতে বিগ ধরে। 
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আবার এই হর্মোন বেশী ক্গরিত হলে রক্তে ক্যাল- 
সিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। অস্থি থেকে ক্যাল- 

সিয়াম হক্তে আদতে থাকে ; ফলে হাঁড় নরম ও 
ভঙ্গুর হয়ে পড়ে । 

টেস্টোস্টেরন নামক যৌন-হর্মোনটি টেষ্টিস 
নামক পুং-যৌন গ্রস্থির এপ্ডোক্রাইন অংশ থেকে 
নিঃস্থত হয়। পুরুষের যৌন-ন্ত্রমুহের সম্যক 
বৃদ্ধি এবং পুং-লক্ষণসমূহের সু বিকীশের জন্যে এই 
হর্মোন অতিশয় প্রয়োজনীয়। 

সত্রীদেহের জনন এবং যৌন-যগ্রসমূহের সুস্থ 
বিকাশ ও ব্ধনের জন্যে ঈষ্টাভিয়োল নামক স্ত্রী- 

হর্মোনটি অপরিহার্য । প্রোজেস্টেরোন নামক আরও 
একটি স্ত্রী-হর্মোন নিঃসৃত হয়। শ্ীদেহে মাপিক 
খতুচক্রের সুসঙ্গতি ও স্থুসমতা রক্ষার জন্যে এই 
হর্মোনটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই 
হর্মোন্টির অভাবে নারীদের যৌন-জীবনে নানা- 
রকম অবাঞ্চিত অসঙ্গতি দেখা দেয়। মাসিক 

ঝতুচক্র-খটিত ব্যাঁধিগুলির মূল কাঁরণ এই হর্মোনের 
অভাব বা অনিয়মিত ক্ষরণ। 

গর্ভবতী নারীদের দেহে শিশু-জ্রন্মেরে আগে 

একপ্রকার হরমোন নিঃহ্ুত হয়। এর নাম 

বিলাক্সিন। এই হর্জোন তলপেটের গ্রন্থিগুলির 

বন্ধন রজ্ভবকে শিথিল করে এবং এর দ্বারা সম্তান 

প্রসব সহজতর হয়। 

ইনস্থলিন নামে পরিচিত হর্মোনটি অগ্্যাশয়ের 

ল্যাঙ্গারহান্স আইল্যাওস্ নামক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

কোষ থেকে নিঃস্ত হয়। এই হ্র্মোন্টির কাজ 

হচ্ছে রক্তে প্ুকোজ নামক শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 

বরা। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ জন্মে । 

আযড়িন্তাল মেভাঁলার হর্মোনকে বলা হয় 

আযাড়িন্তালিন। এই হর্মোনটিকে শারীরতত্ববিদের] 

চ176166105 00601970150 বলে বর্ণনা করেন। 

কারণ, শরীরের আকনম্মিক আপতকালে এর 

প্রয়োজন হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় 

সাংঘাতিক কোন বিপর্যয় ঘটলে আ্যাডিন্তালিন 

ভান ও বিজ্ঞান '[ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 

পর্যাপ্ত পরিমাণে নিঃস্থত হয়। এর প্রভাবে চামড়া 

ষ্ৈম্মিক ঝিলী ও উদরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রের 
কৈশিক নালী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তবহ! নালীগুকিকে 

সঙ্কুচিত করে এবং মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস 

এবং মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলিকে প্রমীরিত করে। 

ফলে চামড়া প্রভৃতি অল্প প্রয়োজনীয় অংশ 

থেকে মাংলপেশী, ফুস্ফুন ্বৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কে 

অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। অর্থাৎ অধিক 

রক্ত সঞ্চালনের ফলে মাংসপেশী, হৃৎপিগু, ফুস্ফুদ, 

মস্তি প্রভৃতি গুর্রত্বপূর্ণ যন্তরগুলির কর্মশক্তি বৃদ্ধি 
পায়। ফলে আমাদের শরীর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির 

সঙ্গে লড়াই করতে পারে । এই জন্যে এই 
হর্মোনকে আপতকালীন প্রতিরক্ষক বলা হয়ে থাকে। 

আযাড়িন্তালিন বরণের ফলে আরও নানা পরিবর্তন 

দেখ! দেয়; ষথা- রক্তের চাপ বেড়ে যায়, করো- 

নারীর রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাসকার্ধ বেড়ে 

যায়। যকৃৎ থেকে আধিক পরিমাণে গ্লুকোজ রক্তের 

মধ্যে আসতে থাকে। রক্তের শ্বেত ও লোহিত 

কণিকা বৃদ্ধি পাঁয়। 

আযাড়িন্তাল কটেক্স থেকে প্রায় কুড়িটি হরমোন 

নিক্ষাশিত করা সম্ভব হয়েছে। এরা স্টেকল- 

জাতীয় হর্মোন। এদের সাধারণ নাম কর্টিকয়েড 

বা কর্টিকোস্টেরফ্ডে। অধ্যাপক ম্যাকডুয়ালের 
মতে, কর্টেক্সে প্রায় ৫০টি এই জাতীয় হর্মোন 

আছে। আ্যাড্রিন্তাল কটেক্স-এর রাসায়নিক 

নিষ্াশনকে অনেকে কর্টিন বলে থাকেন। 

কর্টিকোস্টেরন এদের অন্যতম। এই হর্মোন্টি 

প্রোটিনজাতীয় খাছ্চকে গ্রকোজ নীমক শর্কবায় 
পরিণত হতে সহায়তা করে; অর্থাৎ এই হর্মোনটি 

ইনস্থলিনের প্রতিদন্দী। রক্তে নকোজের যথাযথ 
পরিমাণ রক্ষায় এর গুরুত্ব অসাধারণ। 

শগীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হর্মোনগুলির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলে। তাথেকে হর্মোন 

সম্বন্ধে যে কটি সাধারণ সুত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা 

হচ্ছে এই-_. 
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'(ক) কোন গ্রস্থির নিজস্ব হর্মোন সেই বিশেষ 

গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, 

থাইরক্সিন কদাচ থাইরয়েড গ্রস্থির উপর ক্রিয়া 
করে না। : 

(খ) কোন একটি বিশেষ হর্মোন একটি বিশেষ 

যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। যেমন__থাই রয়েড- 

উদ্দীপক হর্মোন শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রস্থিকেই 

উতজিত করে, প্যারাথাইরয়েডকে নয়। একে 

হরমোনের বিশেষত্ব বলা হয়। 

(গ] এগ্োক্রাইন গ্রন্থিগুলির মধ্যে একটি 

পারস্পরিক বোঝ।পড়ার ভাব আছে। 

(ঘ) দেহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্যে 

পরিমিত হর্মোন, নিঃসরণ গ্রয়োজন। প্রয়োজনের 

খুব কম বা বেশী হর্মোন নির্গত হলে দেহের মধো 

বিশৃঙ্খল! দ্রেখা দেয়। | 

হর্জোনের আবিষ্ধার এ-যুগের মাঙ্গষের কাছে 

আশীর্বাদন্বরূপ। কারণ বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম 

জীবনযাত্রীর ফলে মানুষের জীবনের জটিলতা 

বহুগুণ বেড়ে গেছে এবং এই জন্তে শরীরের অতি- 

যে শব্দ শোনা যায় ন। ৭১৫ 

প্রয়োজনীয় হর্মোনগুলি স্বাভাবিক এবং পরিমিত 

রূপে নিঃহিত হয় না। ফলে আমাদের দেহের 

অন্দর মহলে আজ হর্মোন বিভ্রাটের ফলে অসংখ্য 

বিশৃঙ্খলা এবং নান।বিধ জটিল ব্যাধি আত্মপ্রকাশ 
করেছে। সাধারণ ওষুধে এই সব ব্যাধির 

স্থচিকি্না সম্ভব নয়। কিন্তু যথোপযুক্ত হর্মোন 

ব্যবহার করে এসব ক্ষেত্রে আশ্ষধ ফল পাওয়! 

গেছে। আরও আশার কথা, আজকাল সংশ্গেষণ 

পদ্ধতিতে কৃত্রিম হর্মোন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। 

অধিকম্ত বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে হর্মোন 

নিষ্ষাশিত ও বিশোধিত করে ব্যবহার করা হচ্ছে 

এবং আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে 

হর্সোন নিয়ে যে বিরাট গবেষণা চলেছে, তাতে 

এটা আশা করা যায়, আগামী দিনে হর্মোনতত্বের 

আরও অপামান্ত উন্নতি হবে এবং নব আবিষ্কৃত 

নানারকম হর্মোনের স্থষ্ঠ প্রয়োগে মানুষের জীবনের 

অনেক জটিলতা দ্র হবে। ফলে মানব-জীবন স্থস্থ, 

সুন্দর, নিরাময় এবং কলাণময় হয়ে উঠবে। 

যেশব শোনা যায় ন। 
শ্রীমুকুল বিশ্বাস 

আলট্রাভায়োলেট আলোর নাম আমর! 

অনেক শুনেছি। সেই আলো-কে যেমন দেখতে 

পাওয়। যায় পা, সেব্ূপ যে শব্কে শোনা যায় না 

তাঁকে বিজ্ঞানীরা বলেন আণ্াাসনিক্স। শব্ধ 
বাতাসের তরঙ্গমাত্র। কোন বস্তর কম্পনের ফলে 

বাতাসে আলোড়নের স্থষ্টি হয় এবং সেই আলোড়নই 
শবরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন 

একটা গ্রামৌফোন বাজলে বাতাসে কম্পনের স্থ্টি 

ইয় এবং সেই কম্পন বাতাসের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে 

শেষ পর্যন্ত আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করে। 

তওখন কানের পর্দার কম্পন আরস্ত হয় এবং 

এই কম্পন কতকগুলি ন্বাযুকে আঘাত করায় 

শব্ধ শোন! যায়। 

কিন্ত সব রকমের কম্পনজাত শব্দ মাছের 

কান শুনতে পায় না। এর কারণ হলো আমাদের 

কানের শোনবার ক্ষমতা সীমাবন্ধ। বাতাসে প্রতি 

সেকেণ্ডে কতবার কম্পন হয় তাই দিয়ে বিভিন্ন 

শব্দকে আমরা বিচার করি। একে বলা হয় 
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ফিকোয়েন্সি অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা। মানুষের কান 

যে.শব্ব শুনতে পারে, তার ফ্রিকোয়েন্সি বা 

কম্পন-সংখ্যা হচ্ছে, প্রতি সেকেণ্ডে দশ-বারো থেকে 

প্রায় বিশ হাজার । আবার যে শব্দের কম্পন- 
সংখ্যা গুতি সেকেত্তে বারোর নীচে, দে শব্দকে 

একেবারে শোন! যায় না। একে বলা হয় 

ইনফ্রীপনিক্স। এত অল্প কম্পনের শব্দকে শুনতে 
না৷ পাওয়া মানুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা; কারণ 

তাহলে স্বৎপিণ্ডের কম্পন-জাত শব্দকে সর্ধদাই 
শুনতে হতো! এবং তাতে ভয়ানক অন্বন্তির কারণ 

ঘটতো।। তৃতীয় রকমের কম্পনর্জাত শব্দই হচ্ছে 
আণ্টাসনিক্স। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬০*০ থেকে ২০ 

হাজার কম্পনজাত শব শোনাও সম্ভব নয়। 

কি ভাবে এই আলট্রাপনিক্স উৎপন্ন করা যায়, 

বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা না করে শুধু 

মাত্র এটুকু জানলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, 
কোয়াটস্ জাতীয় কেলাসের কম্পনের সাহায্যে এই 

প্রকারের উচ্চ কম্পনের শব্ধ সুষ্টি করা যায়। 

বিজ্ঞানীরা বু সাধনার ফলে আলন্টাসনিক্সকে 

ম|ছুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করেছেন। উচ্চ 

কম্পনজাত বলে এই রকমের শব্দের কতকগুলি 

বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা সাধারণ শব্দের নেই। 
একটা এতিহাসিক নজীর থেকে আরম্ভ করা 

যাক। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় 

ফ্রান্সের নৌ-সেলাবাহিনী জার্মান সাবমেরিনের দ্বারা 
সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা 
ভাঁবতে লাগলেন, কি উপায়ে সাবমেরিনে অন্িত্ব 

টের পাওয়! যেতে পারে । ১৯১৬ সালে টজ্ঞানিক 

পল লেঞ্েভিন বললেন, আল্টাাসনিক্ের সাহায্যে 
একমাত্র এই সমশ্তার সমাধান করা যায়। তিনি 
সমুদ্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দ্রিকে আল্টণসনিক্সের 

তরঙ্গ পাঠালেন। যদি সে দিকে কোন বাধা না 

থাকে তবে সে শব্দ সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে। 

কিন্ত যদি কোন বস্ত থাকে, যা সেই শব্কে ফিরিয়ে 
দিতে পারে, তবে সেই শর্কের প্রতিধ্বনি ফিরে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

আমসবে। স্থতরাং সাবমেরিনজাতীয় কৌন বস্তু 

থাকলে তা বোঝা যাবে এবং কতক্ষণ পরে সেই 
প্রতিধ্বনি ফিরে আমে, তা জানলে বস্তর দূরত্ব সন্ন্ষেও 
তথ্য পাওয়া ষাবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, 

সাধারণ শবকে কেন ব্যবহার করা হয়নি? তার 

কার্ণ, সাধারণ শব্দের কোন নির্দিষ্ট দ্রিকে এগিয়ে 

যাবার ক্ষমতা নেই। সেগুলি সব দিকেই ছড়িয়ে 

পড়ে। কিন্তু উচ্চ কম্পন-নংখ্যার শব্দ আর্গোর 

মত বিশেষ দিকে এগিয়ে যেতে পারে। স্থতরাং 

কোন নির্দিষ্ট দিকে আমরা এই তরঙ্গ পাঠাতে 

পারি। অন্যদিকে যদি কোন "প্রতিবন্ধক থাকে 

তবে তা বিশেষ ক্ষতি করবে ন।। 

শিল্প, চিকিৎপা, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন 

ক্ষেত্রে আলট্রাসনিক্সের অবদান বহুমুখী । বিভিন্ন 

রকমের জীবাথুব উপর এর প্রতিক্রিয়া খুবই 
বিম্ময়কর। উদাহরণম্বরূপ, জলের মধ্যে ইনফিউ- 

সৌরিয়া জাতীয় কীটাণু খুব সহজেই বিনষ্ট হয়ে 

যাঁয়। প্রতি সেকেণ্ডে ১২০৭ ফটোগ্রাফ নিতে 

পারে, এমন শক্তিশালী ক্যামেরার সাহাঁষ্যে দেখা 

গেছে যে, একট] জীবাণুর ধ্বংসক।ল ০ সেকেও 

মাত্র। হ্তরীং আলই্রাসনিক্সের ক্ষমতার কথা 

সহজেই অহ্থমেয়। টিউবাঁরকিউলো দিন, ডিপথিরিয়া 

প্রভৃতির জীবাণু অতি সহজে বিনষ্ট হয়। সৃতরাং 

জল বিশুদ্ধিকরণ বা ছুপ্ধ এবং অন্থান্ত খাগ্যজ্রব্য 

থেকে জীবাণু দূরীকরণে আলগ্রাননিক্মের উপযোগিতা 

আপামান্য। 

কিন্ত কিসের জন্যে এই শব্ষের এত ক্ষমতা ? 

যখন আলট্রাসনিক্স-এর তরঙ্গ জলের মধ্যে পাঠানো 

হয় তখন জলের মধ্যে প্রবল আলোড়ন হয়। 
শব-তবঙের ধর্ম হলো, চাপ একবার প্রবল হবে 

এবং পরবতাঁ বায়ুমণ্ডলের চাপ হাল্কা হবে, 
অর্থাৎ পরিবর্তা সঙ্কোচন ও প্রসারণ হবে। এই 
অবস্থায় জল ঠিক যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে এবং 

জলের মধ্যস্থিত গ্যাসের বাবা ক্ষুত্র ক্ষুপ্র বুদ্ধদের 
উৎপত্তি হয় এদের বলা হয় 02516901901) । 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

এই 0৪5166০7) বুদ্ধ দগ্ডলি খুবই ক্ষণস্থা্মী, একটু 
পরেই ভেঙ্গে যায়। এর! যখন ভাঙতে আস্ত 

করে তখন প্রভূত চাপের স্থষ্টি হয় এবং এই চাঁপের 

ফলেই জীবাণুগুলি এত তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে 
যায়। 

টক্সিন, এন্জাইম, সিরাম প্রভৃতি চিকিৎসা- 
শমস্তের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি আন্ট্াসনিক্স ব্যবহার 

করে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। ভ্ৃপিং কাশির 

জীবাণু থেকে আল্টাসনিক্সের সাহায্য নিয়ে 

এণোটকঝ্সিন নামে বিষটি পাওয়া গেছে । কিছু 

সময়ের জন্যে এই এগ্যোটকঝ্সিন ঠাণ্ডায় রেখে 

দিলে এব বিষাক্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন 

অপর প্রাণীদেহে এই রোগ মুক্ত করবার জন্যে 

তাকে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

বেঞোপাইরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ 

আছে, যাঁর জন্যে প্রাণীদেহে অনিষ্টকারী বনু 

টিউমার শুষ্টি হয়। আলট্রাসনিক্স ব্যবহার করে 

বেঞ্চোপাইরিনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা 
যায়। জীবাণু ধ্বংস করাই আল্টাপনিক্সের একমাত্র 

কাজ নয়। জীবনকে সঞ্জীবিত করবার ব্যাপারেও 

এর অব্দান অনেক। মানবদেহে মুদু-শক্তির 

আল্টদনিক্স ব্যবহার করে প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হয়েছে । মটর কলাই-এর দানায় আণ্টাপনিক্স 
প্রয়োগ করে অস্কুরোদগম ত্বরান্বিত করা সম্ভব 

হয়েছে। 

কতকগুলি ওষুধ আছে যাঁরা জলে দ্রবীভূত হয় 
না। স্থৃতরাং এই ওষুধগ্ুলিকে যদি মন্থফ্যদেহে 
প্রবিষ্ট করাতে হয় তবে সাধারণভাবে দেওয়া যায় 

না; যেমন, ক্যাম্ষর। ক্যাম্ষর তেল যদি সাধার ণ- 

ভাঁবে শরীরে প্রবিষ্ট করানো হয়, তষে রক্ত-চলাচলে 

বাধ! হুষ্টি করে" মারাআক অবঙ্থার হ্যট্টি করতে 

পারে। এসব ক্ষেত্রে ওষুধ জলের সঙ্গে খুব সুস্ষ- 

ভাবে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হয়। এই 

মিশ্রণকে বল] হয় ইমালসন। শক্তিশালী আণ্ট।- 

সনিক্ ব্যবহার করে জলের সঙ্গে ক্যাম্ষর তেলের 

বে শব্ধ শোনা যায় না 

প্রীজ এবং 

১১৭ 

শুক্র ইমীলসন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আর 
একটি প্রয্বোজ্নীয় ওষুধ হচ্ছে সালফোনামাইড 
ইমাল্সন, যা শক্তিশালী আল্টপনিক্সের সাহাঁযো 
পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, আন্টাসনিক্মের 

সাহায্যে প্রস্তত ইমীলদনের কার্ধক্ষমতা অনেক 
বেড়ে যায়। 

দুধ বা দুধ থেকে প্রস্তত পদার্থ, যেমন-_-আইস- 
ক্রিম-শিল্পেও আল্টাসনিক্সের ব্যবহার কর! হয়েছে । 

দুপ্ধ-শিল্পের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে, 

দুধের লমজাতীয়করণ। মাখন ইত্যার্দি পদার্থ- 

গুলিকে ছুধের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে দেওয়াকে 

বল] হয় সমজাতীয়করণ। আপ্টাপনিক্সের সাহায্যে 

দুধকে স্থ্চারুরূপে সমজাঁতীয়করণে সাফল্য লাভ 

করা সম্ভব হয়েছে। 

তন্তজাত বস্ত্র এবং পশমের দ্রব্যাদি ধৌত করা 
বন্্-শিল্লের একট! বৃহৎ সমস্যা । এখানেও আল্ট- 
সনিক্স ব্যবহার করে সুফল পাওয়া! গেছে। 

বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে তত্তজাত 

দ্রব্যাদি পরিক্ষার করা সম্ভব হয়েছে। কাঁচা পশম 

ধৌত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কাচা পশমে 
অন্যান্য নানাপ্রকার ৫ঙ্গব পদার্থ 

থকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করতে হলে সাবানের 

জল এবং ক্ষারের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। 

কিন্ত ক্ষার ব্যবহারে কিছু অস্থবিধাও আছে। 

পশমের উৎকর্ষ নষ্ট হয়ে যায় এবং খরচও অধিক 

পড়ে। এসব ক্ষেত্রে আন্টসনিক্সের ব্যবহার কর! 
হয়েছে । কাচা পশমের মধ্য দিয়ে উচ্চ কম্পনের 

শব্ধ পাঠালে জীবাণুগুলি তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে 

যায় এবং কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকে না বলে 

পশমের উৎকর্ষ কমে যায় না। অধিকস্ত জলের 

মধ্যে আন্টাসনিক্স পাঠালে জল ভেঙে হাইড্রোঙ্ছেন 

পারঅক্মাইভ নামক একটি পদার্থ তৈরী হয়, য। 

পশমের বর্ণ সাদা.করতে পারে। পশম-শিল্লে এই 

ব্লিচিং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । স্থতরাং আনা 



৭১৮ 

সনিক্স ব্যবহারের ফলে কত যে সুবিধা পাওয়! যায়, 

তা সহজেই অনুমেয় 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আণ্টণননিক্স এত ব্যবহৃত হচ্ছে 
যে, তার সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়] সম্ভব নয়। আন্টপা- 
সনিষ্পের একটি অভিনব অব্দানের কথা বলে 

আমাদের বক্তব্য শেষ করবো। কতকগুলি 

আভ্যন্তরীণ ব্যাধি আছে, যাঁদের প্রকৃতি নির্ণয় কর! 

খুবই শক্ত। আট্ণসনিক্স ব্যবহার করে এই 

সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, 

শরীরের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী শব্দ প্রেরণ 

করা হলো । শরীরের বিভিন্ন তন্তগুলি সে শব্ধ- 

তরঙ্গের প্রতিধ্বনি পাঠাবে যা উপযুক্ত যন্ত্রের 

সাহায্যে ধরতে পারা যায়। যে সব তন্ত সুস্থ, সবল 
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তারা এক ধরণের প্রতিধ্বনি পাঠায়, আবার যে 
সব তন্ত রোগাক্রান্ত বা দুর্বল তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরণের প্রতিধ্বনি পাঠাবে । এভাবে প্রতিধ্বনির 
ধরণ থেকে সম্ভাব্য রোগের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ 

করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। উদ্বাইরণস্বব্ূপ বল! যায়, 

ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান থেকে যে প্রতিধ্বনি পাওয়। 

গেছে তার গভীরতা সুস্থ তস্ক থেকে প্রাপ্ত প্র্ি- 
ধ্বনির চেয়ে অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে $ ইঞ্চি 

মাপের ক্যান্সার তস্তর অস্তিত্ব এভাবে স্বপারস- 

নিক্সের সাহায্যে পাওয়া যায়। এত ছোট টিউমার 
কিন্ত সাধারণভাবে নির্ণয় কর যায় না। বুকে 

ক্যান্সারের পরিচয় পাবার জন্তে বিজ্ঞানীরা একটা 

বিশেষ ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন । 

সঞ্চয়ন 

মহাশুন্যগামী রকেট নিয়ন্ত্রণের উপায় 
এই সম্পর্কে ইউ. স্থশকফ লিখিয়াছেন--মহা- 

শূন্ভগামী সৌভিয়েট রকেট, চন্দ্রকে তাহার কেন্দ্র 
হইতে ব্যাপার্ধের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পথ দ্বরে 
আঘাত কণিয়াছে। অপূর্ব সাফলোর সহিত 

সম্পাদিত এই কাজের জটিলতা হৃদয়জম করিতে 

হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, রকেটটিকে প্রচণ্ড 

গতিদান করা ছাড়াও উহাকে নিভূপলভাবে 

গন্তব্য পথে প্রেরণ করিতে হইয়াছে । 

আমাদের এই পৃথিবী নিজের অক্ষরেখায় 

আব্তিত হইতে হইতে হৃর্ষের চারদিকে ঘুরিয়া 

আসে সেকেণ্ডে প্রীয় ৩* কিলোমিটার গতিবেগে। 
চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে সেকেণ্ডে প্রায় ১ 

কিলোমিটার বেগে। রকেটের গন্তব্য পথ আগেই 
হিমাব করিয়া ঠিক করা হয় এবং রকেটের গমন 
প্রভাবিত করে, এমন সব বিষয় পূর্বেই বিবেচন। 

করিতে হয়$ যেমন, পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিভ্রমণ, 

উভয়ের মহাকর্ষের টান, উড্ডপ্ননের প্রথম দিকের 

ধাকার সময় বাষুর চাপ ইত্যাদদি। ভূপৃষ্টের একটি 
নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে উৎক্ষেপণের সঠিক সময়, গমন- 
পথ, গমন-পথের যে কোন বিন্দুতে গতিবেগ, 

রকেটের বিভিন্ন পধায়গুলি কখন বিচ্ছিন্ন হইবে 

সেই সঠিক যুহূর্ত, শেষ অধ্যায়ের গতিবেগ ইত্যাদি 
পূর্বাহ্থেই স্থির করা হয়। ৃ 

প্বিতীয় সোভিয়েট রকেটটি চন্ত্রকে তাক করিয়া 

উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যাহাতে লক্ষাভ্রষ্ট না হইতে 
হয়, তজ্জন্য উড্ডপ্ননের শেষ বা চুড়ান্ত অধ্যায়ে এক 

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন বাঁখা হয়। রকেট হইতে 

নিরবচ্ছিষ্নভাবে প্রেরিত সক্ষেত-বার্তা ও ভূপৃষ্ঠের 
সন্ধানী স্টেশনগুলির পর্ধবেক্ষণের ফলে কর্মসথচী 

অনুযায়ী পরিকল্পিত উড্ডয়ন-পথ হইতে সামান্যতম 
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বিচ্যুতি সম্পর্কেও সতর্ক থাকা সম্ভব হ্ইয়াছে। 
তুল ধরা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশোধন 

করিয়া লওয় হইয়াছে । এইভাবে প্ররুত উড্ড্নন- 
পথকে পরিকল্পিত উড্ডয়ন-পথের খুব কাছাকাছি 

রাখা সম্ভব হইয়াছে। 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার 

পরে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় কি, 

বাযুমণ্ডলের মধ্যে থাঁকিবার সময় মামুলী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা মহাশূন্যে কার্ধকরী হয় না। মহাশূন্যগামী 
যানের উড্ড্ুন তখন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 

একমাত্র উহার ইঞ্ছিন। 

রুশ বিজ্ঞানী কে, ই, জিওলকভংস্কি উড়ন্ত 

রকেট নিয়্রণের একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলিয়া- 

ছিলেন। এই রুশ বিজ্ঞানীই মহাঁশুন্ত অভিযানের 
গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন। জিওলকভত্ষির 

উক্ত পদ্ধতিটি এইরূপ--বাযু-নিয়ন্ত্রণের জন্য ডানার 

ব্যবস্থ। মহাশুন্যে কাজ করিবে না) কেননা মহাশুন্তে 

বাতাস নাই। অধিকন্ত, রকেট ইঞ্জিনের নলের মুখ 
হইতে গ্যাস নির্গত হইবে। অতএব নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 
করিতে হইবে নিঃস্থত গ্যাসের পথে। এই ভানা- 

গুলি তৈরী করিতে হইবে ভাল উত্তাপ-নিরোধক 

মাল-মশলার দ্বারা । কারণ তরল-জালানী চালিত 

রকেট ইঞ্জিনের দহন-প্রকোষ্ঠের তাপ ৩০*** ডিগ্রী 
সেস্টিগ্রেড পর্বস্ত উঠিতে পাবে। 

গ্যাস-ডানাই মহাশৃম্তগামী রকেট নিয়ন্ত্রণের 
একমাত্র,উপায় নয়। রকেটকে উহার ভারকেন্দ্রের 

দিকে ঘুরাইলে উহার গতিপথের পরিবর্তন হইবে। 

তখন ইঞ্জিনের ধাক্কায় রকেটও এক পাশে লরিয়া 
যাইবে। স্ৃতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে রকেটকে 

উহার ভারকেন্দ্রের দিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে। 

গ্যান-ভানাগুলির কথা বাদ দিলেও অপর কয়েকটি 
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ব্যবস্থার সাহায্যে এই মোড় ঘুরাইবার কাজ হইতে 
পারে। 

রকেটের অভ্যন্তরে ইলেকটি.ক মোটরের সাহায্যে 
যদি যন্ত্রনিয়ন্ত্রণকারী একটি ভারী চক্র ঘুরিতে 
আরম্ভ করে, তাহ] হইলে রকেটটি বিপরীত দিকে 

চলিতে থাকিবে। এ চক্রটির অক্ষের অবস্থানের 

পরিবর্তন ঘটাইয়! রকেটটিকে যে কোন দিকে 

পরিচালিত করা যাইতে পাঁরে। বস্তুতঃ আধুনিক 
রকেট নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির ব্যবহার বদীচিৎ 

দেখ] যায়, যদিও রকেটের উচ্চতা সংরক্ষণ করিবার 

কাজে ব্যাপকভাঁবেই জাইরোস্কোপের ব্যবহার 

হইয়া থাকে। | 
রকেটকে তাহার ভারকেন্দ্র বা গুরুত্বকেন্দ্রের 

দিকে ঘুরাইতে সামান্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন 
হয়। কখনো কথনো এই উদ্দেশ্ঠ পিদ্ধ হয় প্রধান 

রকেট-ইঞ্জিনের নলের মুখের চারদিকে সঙ্গিবিষ্ 
কতকগুলি ক্ষুত্র-রকেট মোটর দ্বারা। 

বকেটের উড্ডন্ন নিয়ন্ত্রণের আরও একটি 

উপায় হইল, উহার ইঞ্জিনের নলের মুখকে বিপরীত 

দিকে সরাইয়! দেওয়া । ধাক। তখন আর ভারকেন্দ্ 

বা গুরুত্বকেন্দজ্রের মধ্য দিয়া যাইবে না, কিন্ত 
একটি ণটর্ক” বা মোচড়ের উদ্তব হইবে যাহ! 

রকেটটিকে অভীগ্সিত দিকে ঘুবাইতে থাকিবে। 
রকেট-ইঞ্রিনের প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোড় 

ঘুবিবার কোণও আপেক্ষিকভাবে কম হইবে। 

মৌড় ঘোরা সাঙ্গ হইলে ইঞ্জিনের নলের মুখ 

উহার স্বাভাবিক অবস্থায় পুন: প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এবার ধা! রকেটের ভারকেন্দ্রের মধা দিয়া যাইবে 

এবং উহা! পরিবতিত গমন-পথে সোজা চলিতে 

থাকিবে। 
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বত'মানের টাদ ও অতীতের পৃথিবী 

যোৌরিস লেভিন এই সম্পর্কে লিখেছেন-_-শত 
শত বছর ধরে জ্যোতিবিজ্ঞানীর] চাদের যে দিকটা 

পৃথিবী থেকে দেখা যায়, সেই দ্িকটার বিষয়ই 
অন্গশীলন করে এসেছেন। চাদের দৃশ্তমান দিকটির 
গায়ে শুষ্ক সমুদ্র, গহ্বর ইত্যাদি খুব বিস্তৃতভাবে 
চিহ্নিত করে তারা এর নিখুত মানচিত্র তৈরী 

করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক উপ- 
গ্রহটির অদৃষ্ঠ পিঠের কোন খবর জানা তাদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। কারণট। সকলেই জাঁনেন। চাদ 

সব সময়েই তাঁর একটি গোলাঁধ” পৃথিবীর মুখোমুখী 
রেখে ঘোরে-অর্থাৎ পৃথিবকে এক পাক ঘুরে 

আসতে টাদের ষে সময় লাগে, তার নিজের অক্ষের 
চারদিকে এক পাক ঘুবরতেও ঠিক সেই সময়ই 
লাগে। ফলে সর্বদাই চাদের একটি মাত্র গোলাধ 

পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। 

কিন্ত সোভিয়েট তৃতীয় লুনিক টাদের অদৃশ্য 

পিঠের ফটোগ্রাফ তুলে আনবার পর চাদের পূর্ণ 

গোলকটির খবর মানুষ জানতে পারলে মাত্র এই 

সেদিন। চাদের অপর পিঠের মানচিত্রও এখন 

জানা হয়ে গেল। তাই টাদ সম্পর্কে আরও পূর্ণাঙ্গ 
তথ্য এখন জ্যোতি বিজ্ঞানীর! দিতে পারেন, আরও 

খু'টিয়ে সে সম্পর্কে অনুশীলন করতে পারেন। 

আমাদের এই সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহগুলির 

বিবর্তন ঘটেছে অনেকাংশে একই রকম ভাবে। 
টাদ আর পৃথিবী গঠিত হয়েছে প্রায় একই সময়ে 
এবং একই উপাঁদানে--৪০০ থেকে ৫০০ কোটি 

বছর আগে। এই কোটি কোটি বছরে পৃথিবীর 

জলবাঘু এবং আকৃতি অনেকখানি বদলে গেছে। 
কিন্ত সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প কালের মধ্যেই 
চাদ জলবায়ু বিবজিত হয়ে পড়বার ফলে তার মূল 

গঠনের রূপটি মোটের উপর ভাল ভাবেই রক্ষিত 

হুয়েছে। চাদের দেহ সন্ধে অনুশীলনের ফলে 

আমর) মোটামুটি ধারণা করতে পারি-_আজ 

থেকে ২০০-৩০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর দেহটি 

দেখতে কেমন ছিল । 

পৃথিবী চাদের মতই শীতল ও নিরেট 

উপকরণ থেকে গঠিত হয়েছে । এসব উপকরণের 

মধ্যে আছে বিবিধ তেজক্ষিয় মৌলিক পদীর্থ। 
এই তেজক্রিয়্ মৌলিক পদার্থের বিকিরণের ফলে 

তাপ সৃষ্টি হয়। প্রীয় ৫০০ কোটি 'বছর আগে 

টাদ আর পৃথিবী যখন গঠিত হতে থাকে, তখন 

এই তেজক্ছিয় পদার্থের পরিমাণ ছিল €ঢর বেশী; 

যার ফলে এখনকার চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশী তাপ 

সৃষ্ট হতো। পৃথিবী আর াদ গঠিত হবার ১০০ 
থেকে ২০০ কোটি বছর পরে উভয়ের অভ্যস্তর 

ভাগই এত বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, তার 

ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ উপাদান গলিত অবস্থায় 

পরিণত হতে থাকে। পৃথিবীর আয়তন অনেক 

বড় বলে ভিতরের এই তাপ তৃপৃষ্টের উপরিতলে 

সধারিত হতে বেশী সময় লাগে এবং বোধ হয় 

মে জন্তেই পৃথিবী এখনও পর্বস্ত উত্তপ্ত হয়ে 

চলেছে। 

চাদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ.। 
আর চাদের ভর হলে! পৃথিবীর ভরের আশী 

ভাগের এক ভাগ মাত্র। চাদের ক্ষুদ্র আয়তনের 

ফলে এর ভিতরে সই তাপ উপরিতলে সঞ্চারিত 

হয়েছে ঢের বেশী ভ্রুত গতিতে এবং মহাশুস্তে সেই 
তাপের বিকিরণও হয়ে গেছে খুব অল্লকালের মধ্যে; 

অর্থাৎ চাদের দেহ অনেক আগেই শীতল হয়ে 

গেছে। বিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীর অভ্যস্তরে 
১০ থেকে ৩০ মাইল গভীরে তাপাঙ্ক হলো ১০০ 

ডিগ্রি সেটিগ্রেড। কিন্তু চাদের ভিতরে এই 

তাপাস্কে পৌছাতে হলে ১২৫ থেকে ২৫* মাইল 

পর্যত্ত যেতে হবে। 
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তৃতীয় লুনিক টাদ্দের অপর পৃষ্টঠের যে ফটো গ্রাফ 
তুলে পাঠিয়েছে, তাথেকে দেখা যাচ্ছে--সে 
দিকটায় শু সমুদ্র আর গহ্বরের সংখ্যা দৃশ্যমান 
অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। এই তফাৎটুকুর 
কারণট!| কি শ্বধুই একটা আকস্মিক ব্যাপার? 
টাদের দেহের উপরিতলে দৃশ্ট-অদৃশ্ত ছুই গোলাধের 
মধ্যে এই টব্ষম্যটুকুর জন্যে তার দেহাভ্যন্তরের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিঘার কোন ভূমিকা আছে কি-না, 

সেটা জানা খুবই দরকার। 

“ পৃথিবীর বেলায় ছুই গোলাধের উপরে মহা- 
দেশের অবস্থানের মধ্যে অসামঞ্ুন্তটুকু সহজেই 
চোখে পড়ে। উত্তর-গোলাধে? যেখানে রয়েছে 

উত্তর-আঁমরিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা 

সেখানে স্থলভাগ বেশী, জলভাগ কম। দক্ষিণ- 

ভিলাই ইস্পাত কারখান। ৭২১ 

গোলার্ধে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা আর দক্ষিণ- 

মেরুদেশ নিয়ে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ ঢের 

বেশী। এ-সম্পর্কে অনুশীলনের ফলে মনে হয়েছে, 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন কিছু বিষম ঘটনা বা 
প্রতিক্রিয়ার ফলে এই রকম হয়েছে। এই ধরণের 

টব্ষম্য খুব সম্ভব দের ভিতরেও রণেছে, ধার ফলে 

টাদের গঠন এই রকম অসমান হয়েছে। 

এ-সম্পর্কে গবেষণা ও পর্ধবেক্ষণের কান চালানে! 

হচ্ছে। 

এ-সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে আমার্দের বিশেষভাবে 

চন্দ্র-পরিক্রমাকারী আরও কয়েকটি রকেট 

সহায়তা করবে। এইভাবে চাদের অতীত অবার , 

বিষয় অনুশীলনের ফলে পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

জানবার সুবিধা হবে। 

ভিলাই ইম্পাত কারখান। 
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 

পুথাতন গোলাধ মীনব-সভ্যতার লালন-ক্ষেত্র। 

সেই গোলাধের ছুটি মহাদেশ জুড়ে অঞ্চল বিস্তর 

করে রয়েছে যে বিশাল দেশ, সেখানেই প্রথম 

স্র্যোদযের মত জগতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
উন্মেষ ঘটে। আমাদের উত্তর দিকের প্রতিবেশী 

এই দেশটির সঞ্ষে আমাদের যোগীযৌগ আজকের 

নয়। সৌভিয়েট প্রজাতন্ত্র কিবিজিয়ার এক কোণে 

ফর্গন] নামে যে উপত)কা আছে, সেখানে পাহাড়ের 

গায়ে সম্প্রতি কিছু শিলাচিত্র আবন্কত হয়েছে- 

জন্ব-জানোয়ারের ছবি। পরীক্ষার ফলে জানা 
গেছে, সেগুলি যারা খোদাই করেছিল তাঁরা 
ভারতীয়। চিত্রগুলির জন্মকাল খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
সহম্রা | 

তারপর ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্বস্ত নানা যুগের 
মধ্যে দিয়ে নানাভাবে পথ করে এগিয়ে চলেছে 

এই দুই দ্বেশের সম্পর্ক। মৌভিয়েট বাষ্ট্রের জন্ম ও 

প্রতিষ্ঠ। লাভের পর থেকে বিদেশী শাসন ব্যবস্থায় 

সেই দেশের সঙ্গে আমাদের সব কিছু যোগাযোগ 

ছিন্ন হয়ে ষায়। স্বাধীনতা লাভের পর সেই ষোগা- 
যোগ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ৩০ বছর আগে 

সোভিয়েট যেমন ছুঃশাসন্রে পুগ্তীভূত আবর্জনার 

বোঝা নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করেছিল, ১৯৪৭ 

সাল থেকে আমরাও সেভাবে নতুন জীবনের সামনে 
এসে ধ্াড়িয়েছি। আমাদের উৎপাঁদন-শক্তি বৃদ্ধি 

করবার জন্যে আমাদের সাহায্যের জন্যে সৌজিয়েট 

আজ এগিয়ে এসেছে । এরই বাস্তব বূপায়ণ ভিলাই 

ইম্পাত কারখানা । ভিলাই কারখানার প্রথম 
বাত্যাতাড়িত চুল্লীটির উদ্বোধনের সময় সোভিয়েট 

নেতা মিঃ আন্দিয়েফ সেখানে এক বক্তৃতায় ভারত- 

বাসীকে উদ্দেশ কমে বলেন+ দীর্ঘকাল উপনিবৈশ- 
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বাদীদের শাসনের ফলে আপনাদের দেশে শিল্পের 

প্রদার হয়নি। এখন আপনাদের অল্প সময়ে দীর্ঘ 

রাস্ত। পার হতে হবে। কিন্তু আমর! জানি, সেই 

অসাধ্য আপনারা সাধন করতে পারবেন। 

ছুশে| বছরে ধাতুশিল্লের ক্ষেত্রে আমর। কোথায় 

তলিয়ে গিয়েছিলাম, দুনিয়ার শতকরা ২৫ ভাগেরও 

বেশী (অন্ততঃ ৩০০ কোটি টন) সের। আঁকরিক 

লোহ1 এবং ৬৬০,০০১০০০১০ কোটি টন কয়লা 

সম্পদ নিয়ে। ২২৫ কোটি টন আকরিক লোহা 
নিয়ে বৃটেন যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেড়- 
কোটি টনের বেশী লোহা উত্পাদন করতো, দে 

ক্ষেত্রে ভারত করতো মাত্র ১৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ 

পোল্যাণ্ডের চেয়েও কম। সেই ১৫ লক্ষের মধ্যে 

৮ লক্ষ টন ইম্পাত। বৃটিশ শাসনের ২০ বছরে 

(১৯১৭-৩৭) ভারতের করলা উত্পাদনের পরিমাণ 

ভিলাই ইস্পাত কারখানার ওপেন হার্থ ফার্ণেসের দৃষ্। | 

দাড়ায় ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টন। সমাজতাস্ত্রি 

ব্যবস্থার দৌলতে এ কুড়ি বছরে অনুম্পত কৃষিপ্রধান 

রাঁশিয়া শিল্পগ্রধান খাষ্ট্রে রূপাস্তবিত হয়ে পৌনে 

দুই কোটি টন ইস্পাত এবং পৌনে তেরো কোটি 

টন কয়লা! উৎপাঁধন করে। এই ২টি দেশের সমস্যার 

রূপ ছিল একই ধরণের, যাঁকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 

শুভান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 

বলা চলে---*ব্ু বিচিত্র-জাতি-নমাকীর্ণ বু বিচিত্র- 

অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যা রই সংক্ষিপ্ত রূপ |” 
কিন্তু এ ২০ বছরে ছুটি দেশের ছবি ছু'রকম হলে 

কেন? হলো এই জন্যে যে, একটি সাআজ্যবাদী 

নীতি এবং অপরটি সমাঙ্গতাস্ত্রিি নীতির 

পরিপোষক। | 

রাজনৈতিক স্বাধীনত| লাভের পর ভারতর্্ব 

যখন শিল্প-গ্রসারের মাধ)মে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 

লাভের জন্যে সামাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে হাত 

পেতে কোন ফল পেল না তখন সোভিয়েট 
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দেশ প্রস্তাব করে যে, সে ভারতের শিল্প-গুসারে 

সাহায্য করতে বাজী আছে। সেই প্রস্তাবের 

প্রথম বাস্তব রূপায়ণ হলো ভিলাই কারখান।। 

পশ্চিমী মহল তখন ধুয়া তুলেছিলেন যে, সোভি- 
য়েটের কলকজ্জা আধুনিক নয় এবং ঘন্ত্রকৌশলে সে 
পেছিয়ে আছে। স্ৃতরাং ভারতের শিল্প-প্রপারে 

সাহায্য করবার যোগ্যতা তার নেই । এই প্রচারের 

'জন্বাব পাওয়া মীবে একবার ভিলাই ঘুরে এলেই। 
আমি সেপ্টেম্বরে (১৯৫৯) ভিলাই দেখে এসেছি। 

যা দেখেছি তা চোখে না দেখলে ধারণ। কর। 

ভিলাই ইম্পাত কারখান। ৭২৩ 

খানার চুদ্দীটি সমান মাপের হওয়া সবেও সেই 

মানে, অর্থাৎ মার্চ মাসে তার উৎপাদনের পরিমাণ 

ছিল মাত্র ১২৬০ টন। আর দুর্গাপুর কার্খান৷ 

তো আজও কোক ছাড়া আর কিছু উত্পাদন 

করতে পারে নি। এর কারণ হচ্ছে-ভিলাই কার- 

খানায় সোভিয়েটের সূর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রক 

কৌশলে কাজ হয়, কিন্তু রাউরকেল্সায় হয় জামশেদ- 

পুরের মত সেকেলে পদ্ধতিতে । বাত্যাঁতাড়িত চুন্নীর 

মাথার দিকে হাওয়ার, অর্থাৎ অক্সিজেনের অত্যধিক 

চাপ দিয়ে (হাই টপ প্রেসার) লোহা উৎপাদন 

ভিলাই ইন্পাঁত কারখানার ব্রা ফার্ণেসের দৃশ্ঠ | 

যাঁ় না। এক বর্গমাইল জুড়ে এই নির্মীয়মীন 

কারখানা । মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কারখানার 

প্রথম বাত্যাতাড়িত চুন্লা গত ফেব্রুয়ারী মান থেকে 

লোহার 'চৌপল উত্পাদন করছে। আপাততঃ এই 

রকম তিনটি চু্লী নির্মাণ করবার কথ ১৯৬০ সালের 

মধ্যে, যেগুলি মিলিয়ে বছরে ১২ লক্ষ টনের মত 

ইস্পাত উৎপাদিত হবে, দিও পরিকল্পনায় নিদিই 

হক্ষ্য ছিল ১* জক্ষ টন। প্রথম চুল্লীটিতে কাজ 

হুরু হবার “পর প্রথম মাসে সেটি ২৪ হাজার টন 
চৌপল উৎপাদন করে। কিন্তু রাউরকেল্পা কার- 

করবার কৌশল পৃথিবীতে এক সোভিয়েট ছাড়া 
অন্য কোথাও নেই। এতে শতকর। ১০ ভাগ কোক 

কমলার খরচ কম হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 

এর পরে স্প্রিং প্র্যাট বসানো হলে কয়লার 

মিতব্যয়ের পরিমাণ ফঁড়াবে শত্কর| ৩* ভাগ 
এবং এখন যে প্রচুর চুনাপাথর দবকার হয় 

ঝাপ্টা দেবার গ্যাস তরি করবার জন্তে, তার 
আর প্রয়োজন হবে না। তখন চুন্মী ও কোক 

ব্যাটারীর গ্যাসকেই ঝাপ্টা দেবার কাজে লাগানো 
ষাবে। এখনকার হিসাব মত ভিলাই কারখানায় 



৭২৪ 

বছরে ২৫ লক্ষ টন আকৰিক লোহা, ২০ লক্ষ 

টন কয়লা এবং প্রায় ৮ লক্ষ টন চুনাপাথর 

দরকার। হাই টপ প্রেপার ও সিপ্টারিং প্র্যান্টের 

দরুণ এই সব কাচামালের খরচ অনেক কমে 

যাবে অথচ উত্পাদন বাড়বে। আকরিক লোহার 

গুণগত উন্নতি করবার জন্যে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের! 

ভিলাই থেকে ৫৬ মাইল দূরে রাজহারা খনিটিকে 
যন্ত্রচালিত করবার ব্যবস্থা করছেন। সেখানে ৭ 

কোটি ৮* লক্ষ টন লোহা! আছে। কয়লা ও 

কাচা ধাতু বোঝাই করা থেকে চৌপল লোহা 
উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ শ্বয়ংক্তিয় 

যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। একজন মাত্র রাশিয়ায় 

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কণ্টেণাল ঘরে বসে একটি 
যন্ত্রের হবেকরকম আলোক সঙ্কেতের সাহায্যে গোট। 

কাজটার তদারক করে। এমন কি, সে সেখানে 

বসে গল্পের বইও পড়তে পারে। 

চৌপল লোহা উৎপাদনের সময় অত্যধিক 
উত্তাপে বয়লার অঙ্গাবীকরণের ফলে তা-থেকে 

আমোনিয়া, আলকাত রা, বেগুল, স্তাঁপথ্যালিন, 

ফেনল ও সালফিউরিক আযদিভ পাওয়া যাচ্ছে। 
সেগুলির মোট ওজন বছরে ৫৯২৯৫ টন, যার মধ্যে 

আসিডের পরিমাণ ১২ হাজার টন। * 

প্রতিটি বাত্যাতাড়িত চুল্লীর জন্যে একটি করে 
২৫২ ফুট লম্বা, ৪৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উচু 

কোক ব্যাটারী আছে। সেটিও ন্বয়ংচালিত। 

প্রতিটি কোক ব্যাটারী ২০২৫ বছর গরম থাকবে 

এবং বছরে ১২৬৮০০০ টন কোক উৎপাদন 

করবে। 
গত ১২ই অক্টোবর ভিলাই-এর প্রথম উন্মুক্ত 

চু্গীতে' ইম্পাত উৎপাদন আরভ হয়েছে, দিনে 
২৫০ টন করে। সেটিও পুরাপুরি স্বয়ংচালিত। 

সম্প্াত ভারত সরকার ভিলাই কারখানা 

সম্প্রসারণ করে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক 

২৫ লক্ষ টনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এর 

জন্যে মোট ৫টি বাত্যাতাড়িত চুল্লী নির্মাণ করা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, ১২শ সংখ্যা 

হবে, যেগুলির মধ্যে ৩টি চালু হয়ে যাবে ১৯৬০ 
সালে। 

বাত্যাতাড়িত ও উন্মুক্ত চুজী ছাড়াও যেনব 
বুমিং মিল, রোলিং মিল, বিলেটিং মিল ইত্যাদি 
তৈরী হচ্ছে, সেগুলি নিয়োক্ত জিনিষগুলি উত্পাদন 

করবে-- 

বছরে--১১০০* টন বেলের লাইন। 

১ --২৮৪০০* টন অন্তান্ ভারী জিনিষ। প 
১) _-৯০০০০ টন জীপার। 

১) --১৫০০০০ টন বিলেট এবং অন্যান্ত জিনিষ । 

সোৌভিয়েট যন্ত্রকৌশলের ধিরুদ্ধে অনুন্নত 
অবস্থার দুর্নাম যে ভিত্তিহীন, তা এ-থেকেই বুঝা 

যামু। 

আর একটি কুত্ার কথা শুনা যায়। অনেকে 

বলেন, সোভিয়েটের পুঁজিবাদী ভারতকে সাহায্য 

করবার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্বট! কি 

রকম? আমাদের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে 
সাহায্য করে এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের কি মত্লব 

সিদ্ধ হবে? এ-পর্বস্ত আমাদের ৫০ জনেরও বেশী 

ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্র-কম্ণকে সোভিয়েটে নিয়ে গিয়ে 
শিক্ষা দেওয়। হয়েছে। এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ 

শিল্পের আশা। 

ভিলাই কারখানার মাত্র তিন ভাগের এক 

ভ।গে কাঁজ হচ্ছে। কিন্তু সেটুকু থেকে আমর! 

কি পেয়েছি, পাচ্ছি বা পাব? ১৯৬০ সালে 

মোট ১১১০*০০ টন চৌপল, লোহার ৩ লক্ষ টন 
বেচে আমরা ৬০ কোটি টাকা পাব (এক টনের 

দাম ২০০ টাকার মত)। লোহার বাজারের 

ইতিমধ্যেই উন্নতি দেখা যাচ্ছে । গত ১৫ই অগা 
পর্যস্ত ১৩১৪২৫ টন ভিলাই-এর লোহা দেশের 

প্রায় ৫০০টি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় করে ভারতের 

রাজকোষের ২৮২৫৬৩৭৫ টাকা লাভ হয়েছে এবং 
বর্তমানে দৈনিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের চৌপল লোহা 
উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতের মত এতদিনের অন্ুন্গত 

দ্বেশ আজ জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের কাছ 
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থেকে পর্বস্ত লোহার অর্ডার পেয়েছে। একথা কি 

কেউ কোন দিন ভাবতে পেরেছিল? আজ বিদেশী 

পণ্যের হাটে ভারতীয় শিল্প-পণ্য দিয়ে মূল্য দেবার 
শক্তি ফিরে পাবার মুখে এসে দাড়িয়েছে-_ভারতে 

সোভিয়েট সাহায্যের ফলে। 

আমাদের কবি পরাধীন ভারতের প্রসঙ্গে 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের শৈশবের ব্যবস্থা বর্ণনা করে 

'লংখছেন-. 

রেভার ৭২ 

“কাজের জন্য এদের. প্রভূত টাকার দরকার; 

ইউরোপীয় বড় বাজারে এদের হুণ্ডী চলে 

না।.. তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ 

কিনছে।” 

আমাদের দেশেরও এই দশাই ছিল। 

সৌভিয়েটের সাহায্যে আমরা আজ এই দশা 

কাঁটিয়ে ওঠবার ভরস] পাচ্ছি। 

রেডার 

প্রীদীপক বন্থু 

পৃথিবীতে ধদি ছুটি মহাঘুদ্ধ না হতো, তবে 

বিজ্ঞান আজ যে অবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার এতট! 

অগ্রগতি সম্ভব হতো! না-_-এ কথাট। সবাই শ্বীকার 
করবেন। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খুব 

অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত ধরণের .টবজ্ঞানিক 

আবিষ্কার সম্ভব হয়। অবশ্য এ সব আবির প্রথম 

দিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র 

বা যুদ্ধজয়ের 2সহায়করূপেই দেখ] দেয়। কিন্তু যুদ্ধ 

চিরকাল থাকে না,ঃ,তখন শাস্তিকীমী মানুষ সচেষ্ট 

হয়ে' ওঠে, যুদ্ধের সময়ে ব্যব্ন্ত মারণান্ ঝ 

যাস্ত্রিক কৌশল কি করে জনসাধারণের 

কল্যাণের জন্তেএনিঞজোগ..করা ;যায়। পারমাণবিক 

শক্তি এর চর্ম নিদর্শন। বেডার এর একটি 

উজ্জল দৃষ্টাস্ত। বেডারের..আবির্ভাব হয় দ্বিতীর 
মহাযুদ্ধের সময়ে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 

বিমান যুদ্ধগুলিতে রেডার যে ভাবে সাহায্য 

করেছিল, তাতে সারা পৃথিবী এই যন্ত্রের 

প্রয়োজনীয়ত। সম্বদ্ধে.সচেতন হয়ে ওঠে। 

প্রকৃতপক্ষে রেডার আবিষ্কারের জন্তে কোন 

বিশেষ একজন বিজ্ঞানীর নাম করা যায় না। 

১৮৮৬ সালে হার্টজ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ 

করেন যে, অরুশ্ত বেতার-তরঙ্গের গুণাবলীর 
সঙ্গে দৃশ্য আলোক-তবঙ্গের ধর্মের সাদৃশ্ত আছে। 

আলোকের মত বেতার-তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়। 
১৯২৫ সালে ব্রাইট ও তুভে আয়নমগ্ডলের দুরত্ব 
নির্ণয়ের জন্যে বেতারের সাহায্যে যে পরীক্ষার ব্যবস্থ! 
করেন, তাতে ব্তোর-তরঙ্গ ঝলকে ঝলকে উপরের 

দিকে প্রেরিত হতো এবং সেগুলি আস্গনমণ্ডল 

থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা 

পড়তো! । এই পরীক্ষা থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে 

ধারণ! জন্মে ষে, বেতার-তরঙ্গের এই ধর্মকে বাত্রির 

অন্ধকার বা কুয়াশাচ্ছন দিনে কোন অদৃশ্ত দুরাগত 
বস্তকে দেখবার কাজে লাগানো যেতে পারে। 

এভাবে বেডারের উৎ্পত্তি। 

বেডার কথাটি আদলে কয়েকটি ইংরেজী 
শব্ের আছ্যক্ষর দিয়ে গঠিত। মুল কথাটি 
হলে। [২2010 1905০001 ৪220 1২218817787 

অর্থাৎ বেতারের সাহাধ্যে কোন বস্তর অস্তিত্ব ও. 

অবস্থান নির্ণয় । যন্ত্রের মুল কর্মপন্ধতি অন্ধ্যায়ী 

অবশ্ট €রডারের আর একটি নামও দেওয়া যেতে 



৭৬ 

পারে--ইকোঁমিটার, অর্থাৎ প্রতিধ্বনি পরিমীপক 

যন্ত্র। 

প্রতিধ্বনি কথাটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। 

যেকোন প্রকার শব করলে বাতাসে তরঙ্গের 

স্যি হয়। এই তরঙ্গ শবের গতিতে বাত।সের 

ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। গতিপথে কোন বাধার 

সম্মুখীন হলে সেখান থেকে ধান্ক! লেগে ফিরে আসে 

এবং প্রতিফলিত শব্ব-তরঙ্গ আবার একই গতিতে 

এসে শ্রোতার কানে পৌছায়। এই ধ্বনি ও 
প্রতিধ্বনির সাহায্যে কোন বস্তর দূরত্ব সহজেই 
নির্ণ্ন করা যেতে পারে । মনে করা যাক, আমরা 

একট! ফাকা মাঠে দাড়িয়ে আছি এবং কিছুটা 

দূরে একট! ছোট্ট পাহাড় বা ঝড় বাড়ী রয়েছে। 
এখন মাঠে দাড়িয়ে আমর যদি কোঁন শব্দ করি, 
তবে একটু পরই তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাব। 
পরিষ্ষারই বোঁঝ। যাচ্ছে যে, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি 

শোনবার অস্তর্ততর্শ সময় নির্ভর করবে--আমরা যে 
স্থানে দাড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নিঁদষ্ট পাহাড় 

বা বাড়ীর দূরত্বের উপর | কারণ এ সময়ের মধ্যেই 
শব্ব-তরঙ্গ পাহাড় পর্যস্ত যাবে এবং আবার ফিরে 

আসবে। শব্-তরঙ্গের গতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট। 

কাজেই উপরিউক্ত দুরত্ব যদি ৫৫* ফুট হয় তবে 
এক সেকেণ্ড পরে আমর] গ্রতিধ্বশি শুনতে 

পাঁব। অতএব প্রতিধ্বনি ছুই সেকেও্ড পরে শুনলে 

মুহূর্তের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে, এ দূরত্ব 
১১০০ ফুট। এইভাবে ধ্বনি ও প্রতিধবনির 
সাহায্যে আমরা দুরত্ব মাপতে পারি। 

রেডার যন্ত্রের কর্মপদ্ধতিও এরূপ; তবে সেখানে 

শবা-তরঙলের পরিবর্তে ব্তোর-তরঙ্গ ব্যবহার করা 

হয়। একই ধারণার উপর ভিত্তি করে উপর 

থেকে সমুদ্রের অতল গভীরে ডুবোজাহাজের 
অস্তিত্ব নিধ্ণরিত হয়। অবশ সে ক্ষেত্রে ব্যবহার 

কর! হয় শ্রতিপাবের শব্ধ বা স্থুপারসনিকৃস্ তরঙ্গ। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা! যেতে পারে যে, বাছুরের 

বাতের অন্ধকারে চলাফেরা করবার সময় 

শ্তান ও বিজ্ঞান / ১২শবর্ষ) ১২শ সংখ্যা 

তাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে নাকি রেভার যন্ত্রের মত 
ব্যবহার করে। তারা মুখ দিয়ে একপ্রকার শ্রুতি- 

পারের শব্ষ উৎপন্ন করে। এই শব্দ গাছ- 

পাল। ইত্যাদি থেকে প্রতিফলিত হয়ে ওদের কানে 
এসে পৌছায়। তাথেকেই ওরা দ্িক-নির্ণয় করতে 
সক্ষম হয়। 

রেভার যন্ত্রের সাহাযষ্োে শক্তিশালী বিহ্যুৎ" 

চৌগ্ক তরঙ্গ (বেতার-তরঙ্গ ) সন্ধানী আলো” 

বা সার্চলইটের মত আকাশে প্রেরণ করা 

হয়। সার্চলাইটের আলো যেমন কোন কিছুতে 

প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে এবং অপেক্ষমান দর্শকের 

চোখে পড়ে, রেডাঁর থেকে প্রেরিত বেতাঁর- 

তরঙ্গও তেমনি কোঁন বাধার সম্মুখীন, হলে প্রতি- 

ফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে । 

এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ এবং তাকে গ্রহণ করাই 
রেডারের কাঁজ। এ-থেকেই অতি অল্প সময়ের 

মধ্যে প্রতিফলক বস্তর (যেমন--বিমান, জাহাঁজ 

ইত্যাদির দুরত্ব, গতিবেগ, কোন্ দিক থেকে 
কোন্ দিকে যাচ্ছে ইত্যাদি সব কিছু নির্ণয় করা 
যায়। 

সাধারণতঃ রেভার যন্ত্রে একই পথে বেতার- 

তরঙ্গ প্রেরণ ও প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়। 

এই জন্যে প্রেরক-ন্ত্র থেকে তরঙ্গ ক্রমাগত 

না পাঠিয়ে ঝাকে ঝাঁকে পাঠানো হয়, অর্থাৎ 

কিছুক্ষণ পাঠাবার পর অল্প সময়ের বিরতি দেওয়া 

হয়। এই বিরতির মধ্যে প্রতিফলিত তরঙ্গ 

যন্ত্রে ধরা হয়। এইবপ ব্যবস্থার নাম 70156 

2০101010106, 

একটা প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক--রেভাবে 
সহজলভ্য শব-তরঙের পরিবর্তে বেতার-তরঙগ 

ব্যবহার করা হয় কেন? বেতার-তরঙ্গের হথবিধ! 

অনেক। এর গতিবেগ অনেক বেশী (সেকেণ্ডে 

১৮৬০০০ মাইল)। বেতার-তরজের ঘবার| পরিচালিত 

বেডার অনেক দুর থেকে কোন বস্তর অস্তিত্ব নির্ণয় 
করতে পারে। বেতার-তরন্গ ষে কোন প্রকার আব” 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

হাওয়াতে কাজ করতে সক্ষম-__কুয়াশা, ধোয়া, মেঘ, 
ঝড়-বুষ্টি। বরফ, এমন কি, চোখ-ধাঁধানো হুর্ধের 

আলো ইত্যাদি সব কিছু বাঁধাই মে অতিক্রম করতে 
পারে) তাছাড়া! বেতার-তরঙের সাহায্যে অনেক 

বেশী সঠিকভাবে ফলাফল পাওর! সম্ভব হয়। 
এখন দেখা যাক, রেডাবের ভিতর কিকি 

যন্ত্রপাতি থাকে । একটা কথা মনে রাখতে হবে 

যে, বেতাঁর-তরঙ্গের অস্বাভাবিক গতির জন্যে 

রেডাঁরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরিচালনা কর] মান্থষের 

পক্ষে সম্ভব নয়। শ্বয়ংক্রিয় ইঞ্গেকট্রনিক যন্ত্রের 

সাহায্যেই সব কাঁজ হয়। যন্ত্রের যাবতীয় অংশই 

রেডার ণ২৭ 

যাবতীয় রেডার যন্ত্রের প্রাণবস্ত হলো এর প্রেরক-যন্ত্ 
ব। ট্র্যাক্সমিটার। এই যন্ত্র থেকেই বিছ্যুৎ-চৌস্বক 
তরঙ্গমাল আকাশে প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, 

এই তরঙ্গরাজি অধিকতর স্পন্দন-নংখ্য। বিশিষ্ট 

এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্বক। 

ম্যাগনেউউন অসিলেটর নামক যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ 
গুণসম্পন্ন তরঙ্গমাল! আজকাল সহজেই উৎপন্ন করা 

যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে এই যন্ত্রআবিষ্কৃত 

হয়। বস্ততঃ ম্যাগ্রেনের আবিষ্কার বেডারের 

ইত্তিহামে নতুন যুগ এনে দিয়েছে । ম্যাগ নেট্রনে 
উৎপন্ন স্থুনিয়ন্ত্রিত বেতার-তরঙ্গ নিয়ে যাওয়া হয় 

রেডার-যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল। 

বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে; 

কাজেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে 

বিবেচ্য । সেনাবিভাগে ব্যবহৃত রেডাবে সাধারণতঃ 

বিছ্াৎ-উৎপাঁদক গতিশীল যন্ত্র বা 2/102116 36136- 

৫৪6০: থাকে। অন্যান্ত স্থানে লাইন থেকে বিদ্যুৎ" 

শক্তি নেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, বেডার 

যন্ত্রে তরঙগমাল! ক্রমাগতঃ না পাঠিয়ে ঝাকে 

ঝনকে পাঠানে। হয়। প্রেরক-যন্ত্কে ঠিক সময় 

মত চালু করা বা বন্ধ করবার জন্তে আছে একটি 

নিয়ন্রক যন্ত্র বা মডিউলেটর। এই যগ্র এক সেকেণ্ডের 

কোটি. ভাগের একভাগ সময় নিরূপণে সক্ষম। 

প্রতিফলক সমন্বিত এরিয়েল বা আকাশ-তাৰে। 

কিন্তকি ভাবে? জল যেমন নলের ভিতর দিয়ে 

এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়, বেতার- 

তরঙ্গকেও সেন্ধপ বিশেষভাবে নিমিত ওয়েভ-গাইড 
নামক একপ্রকার নলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া 

হয়। : আকাশ-তার থেকে নির্গত হয়ে তরজ- 

মালা ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে । প্রয়োজন অনুসারে 

রেডারের আকাশ-তার বিভিন্ন আকারের হতে 

পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকাশ-তারকে 

চারদিকে ঘোবাবার ব্যবস্থা থাকে। 

অভীষ্ট বস্তর গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিহত ব্তোর্" 



খা 

৭২৮ 

তরঙ্গ পুনরায় এসে আছড়ে পড়ে আকাশ-তারের 

উপয্ন। আকাশ-তাঁর এই তরঙ্গমালাকে আবার 

নলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায়? 

ম্যাগ নেউন যেদিকে আছে সেদিকে নিশ্চয়ই নয়! 

এখানে একটি ইলেকট্রনিক স্থুইচের সাহায্য নেওয়া 

হয়া ও নাং সুইচ । এদের সাহাধ্যে তরঙ্গ 

মালাকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। 
সাধারণতঃ রেডারের একই আকাশ-তারের 

সাহায্যে বেতোর-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। 

প্রেরিত ও প্রতিফলিত-- উভয় প্রকার তরঙ্গ 

যাতে প্রত্যেকের জন্তে নি্িষ্ট পথে আসে তাঁর জন্তে 

এই ইলেকট্রনিক স্ইচের ব্যবস্থা। আকাশ-তার 

থেকে নলের ভিতর দিয়ে তরঙ্গমালা এসে পড়ে 

অন্ত একটি যন্ত্রের ভিতর । এর নাম ক্যাথোভ-রে- 

অপিলোগ্রাফ। এটি একটি অতি স্ুষ্ম ইলেকট্রনিক 

যন্ত্র। স্পন্দন গ্রেরণ ও স্পন্দন গ্রহণ--এই ছুই 

সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান, সেটা মাঁপাই এই যন্ত্রে 

কাজ। যন্ত্রটতে একটি ছক-কাঁট! পর্দ| আছে। 

পিন্ক্রোনাইজার নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত 
ও প্রতিফলিত তরঙ্গের ছায়া এই পর্দার উপর 

পাশাপাশি ভেসে ওঠে এবং এথেকেই ঈপ্মিত 

বস্তর অবস্থান ও অন্যান্ত তথ্যাদি নির্ণয় করা 

যায়। 

রেডারে সাধারণতঃ ১০০ থেকে ৫০০ কিলো- 

ওয়াটের তরঙ্গ ব্যবহার বর] হয়। প্রেরক 

যন্ত্রট এক সঙ্গে ০০০১ সেকেণ্ড কাল চালু থাকে। 

বেডার যন্ত্রে ষে বেতার্-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, 

তার স্পন্দন-দংখ্যা ১০০ থেকে ২৫১,৭০০ মেগাসাই- 
কল্স্ পর্যস্ত হতে পারে। এখন দেখ! যাক, 

রেডারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি । 

সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই রেডার যঙ্ত্রের 
উত্তৰ ও উন্নতি । রেডার আবিষফারের ফলে 

অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে দুর 

ইয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান একটিই থাকুক, আর 

এক ঝাকই থাকুক--অনেক দুর থেকেই তাঁকে 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১২শ ব্য, ১২শ সংখ্য! 

রেডারের কাছে ধরা দিতেই হবে। শক্রপক্ষের' 

বিমান রেডারের দৃষ্টিপথে আসবার সঙ্গেই সঙ্গে তাঁর 
অবস্থান, গতি ইত্যার্দি সব খবরই (সন্দের জ্ঞাত 

ইয়ে যায়। ইলেকট্রনিক্সের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে আজকাল বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি স্বয়ংক্রিয়- 

ভাবে রেভারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। অর্থাৎ 

বেডারে বিমানের অন্ডিত্ব ধর পড়বার পর বিমান 

উপযুক্ত স্থানে আসবামান্র কামান নিজে নিজেই গর্জে” 

ওঠে এবং নিভূলিভাবে লক্ষাভেদ করে- এর জন্তে 

আলাদা কোন কামাঁন-চাঁলকের দরকার হয় না।' 

আজকাল বিমানগুলিতেও রেডার'স্থাপন কর! 

সম্ভব হয়েছে। এখানে অবশ্য শ্বভাবতঃই যন্ত্রটিকে 

খুব হাল্কা করতে হয়েছে। বিমানগুলি রেডার 

যন্ত্রে সজ্জিত হওয়ার ফলে মাটিতে রেডার-চালকের 

কাজ কিছুটা লাঘব হয়েছে। নীচের চালক 

রেডারের সাহাষ্যে শক্র ও মিত্র উভয় পক্ষের 

বিমানকেই দেখতে .পাচ্ছে। শত্রুপক্ষের বিমান 

কোথায় আছে, কোন্ দিক দিয়ে তাঁকে আক্রমণ 

করা স্ৃবিধাজনক--এসব খবর মিত্রপক্ষের বিমান- 

চালককে বেতারযোগে সরবরাহ করে রেডার- 

চালক। যখন সে বোঝে যে, তাদের বিমান 

শত্রুপক্ষের বিমানের বেশ নিকটে এসেছে তখন সে 

মিত্রপক্ষের বিমান-চাঁলককে নির্দেশ দেয় তার নিজের 

বিমানের সংলগ্ন রেডার ব্যবহার করতে । 'শক্র: 

পক্ষের বিমান ধর] পড়ে মিজ্রপক্ষের বিমান-বাহিত 

রেডারের পর্দায়-_স্থুরু হয় গোলা-গুলি বর্ষণ। 

তাছাড়। বিমান-বাহিত রেডারের সাহাষো টহলদার 

বিমানগুলি সহজেই শক্রপক্ষের জাহাজ, ডুবো- 
জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস করতে পারে। 4 

বোমা ফেলবার স্বিধার জন্তে রেডারের এত 

উন্নতি হয়েছে ষে, ষে সহরের উপর বোম ফেলা 

হবে, প্রায় মানচিত্রের মত তার প্রতিচ্ছবি ভেসে 
ওঠে রেডারের পর্দার উপর। সহরের কোথায় 

নদী, কোথায় কারখানা, কোথায় সেতু বা বড় 

রাস্তা ইত্যাদি আছে, তা বুঝতে চালকের কোনই 



ডিনেন্বর, ১৯৫৯ ] 

অন্থবিধা হয় না। নিদিষ্ট সহর মেঘাচ্ছন্ন ব 

কুয়াসাচ্ছন্ন-যাই হোক না| কেন, বোমারু বিমানের 
কোনই অস্থবিধা ঘটে না। বিমান ধ্বংসের জন্যে 

ব্যবহত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কাজেও 

রেডারকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। 

শুধু বিমান যুদ্ধই নয়, জলযুদ্ধেও রেডারের 
অবদান কম নয়। বর্তমানে সকল যুদ্ধ-জাহাজই 

রেডার-যন্ত্রে সজ্জিত থাকে। রেডার ও কামানের 
সাহায্যে শত্রুপক্ষের বিমান ও জাহাজ ধ্বংস 

করাই এদের প্রধান কাজ। এমন কি, শক্রপক্ষের 

জাহাজ দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগেই রেভারের 
সাহায্যে তাকে ধ্বংস করা যায়। 

একট। কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রেডাঁরের 

সাহাধ্যে সব সময় যে শত্রুপক্ষের বিমানই ধরা 

পড়বে, তাঁর নিশ্চয়তা কি? নিজেদের বিমানও 

তো হতে পারে! এ-ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সাধারণতঃ 

কোন সাঞ্ষেতিক ভাষা ব্যবহার কর] হয়। অবশ্য 

এই ব্যবস্থা সব সময়ে কার্ধকরা হয় না। 

যদিও সামরিক প্রয়োজনেই রেডারের স্থ্টি, 

তথাপি শীস্তিকামী মানুষ শীঘ্রই দেখলো যে, যুদ্ধের 

প্রয়োজন ছাড় মানুষের কল্যাণকর কাজেও 

রেডারকে ব্যবহার কর] যেতে পারে । শীতের দিনে 

অধিকাংশ সময়েই (বিশেষ করে শীত প্রধান দেশে ) 

'বিমান-ঘাটি কুয়াসাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এর 
ফলে নিরাপদে বিমান অবতরণ খুবই অস্থবিধাজনক। 

আজকাল এই অবস্থায় নিরাপদে নেমে আপবার 

জন্যে বিমান-চালকের প্রধান সহায় হলো রেডার। 

সাধারণতঃ দুটি রেডার দিয়ে কাজ করা হয়। প্রথমটি 

বিমানটিকে ৩০৪৭ মাইল দূরে থাকতেই নিজের 
পর্দার উপর ধরে ফেলে। ফলে বিমান ঘাটি থেকে 

এর দুরত্ব, মাটি থেকে উচ্চত| ইত্যাদি রেডার-চালক 
জানতে পাবে। সে তখন বেতারের সাহায্যে 

বিমীন-চালককে নির্দেশ দেয়, কোন্ দিক দিয়ে 
কিভাবে অগ্রনর হলে বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ 

করানো যাবে। 

রেভার 

এভাবে বিমানটি ঘর্ণট থেকে 

৭২৯ 

প্রায় ১ মাইলের মধ্যে এসে গেলে প্রথম রেডার 

বন্ধ করে দ্বিতীয়টিকে চালু কর] হয়। এটি প্রথমটি 
থেকেও হ্ুক্্মতর যস্ত্র। রেডারের পর্দার দিকে 
তাকিয়েই চালক বলে দিতে পারে, বিমানের গতি- 

বিধি ঠিকমত হচ্ছে কিন। এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ 

পাঠিয়ে দেয় বেতার মারফত বিমান-চালকের কাঁছে। 

এভাবে রেডাঁর ও বিমান-চীলকের পরস্পরের 

সহায়তায় বিমান নিবিষ্ে নীচে নেমে আসে। 

কিন্ত এখানেই শেষ নয়। রেডার ও অন্যান্য 

ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র আজ এত উন্নত হয়েছে ষে, 
প্রয়োজন হলে বিমান-চালক যদি হাত গুটিয়ে বসে 

থাকে, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। সে শুধু 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের বিমান-বাহিত অংশটুকু চালিয়ে 

দেয়; তাতেই বিমান নিজে নিজে নিরাপদে 

নীচে নেমে আসে। এই ব্যবস্থার নাঁম £১০৮০- 

1702010 93101011070 00100101 4£৯0010801) বা 

400০4, 

উড়োজাহাজের বেলাম্ম যেমন, সামুত্রিক 

জাহাজের বেলায়ও তেমনি ব্ডৌরের অব্দান কম 

নয়। কুয়াপাচ্ছন্ন দিনে ও অন্ধকার রাজ্িতে 

রেডারই নাবিকদের একমাত্র সহায়। ডুবো-পাহাড় 
বা ভাসমান হিমণশৈলের অস্তিত্ব, তীরভূমির দুরত্ব 

ইত্যাদি জানবার জন্যেও বেডার নাবিকর্দের যথেষ্ট 

সাহাধ্য করে। 

মীছষের উপকারে রেডারের আর একটি কাজ 

হলো আবহাওয়া বিভাগে । বিজ্ঞানীর দেখেছেন 

যে, বিশেষ বিশেষ কম্পন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ 

বুটিকণ। থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। 

ফলে, আব্হাওয়াবিদ্গণ জলকণাবাহী মেঘের 
উচ্চতা ইত্যার্দি অনেক তথ্য জানতে পারেন। 

এ-থেকেই তাদের পক্ষে জলবাষু ও আবহাওয় 

সম্পর্কে ভবিষ্যদ্থাণী করা সম্ভব হয়। 

মহাশূন্যে ভ্রমণ করা আজকে আর অলীক 
ত্বপ্প বলে মনে হয় না। মহাশুন্য ভ্রমণকারী 
ব্যোম্ঘান, স্পুটুনিক বা কত্রিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ 



৭৩৩ 

করবার কাজে রেডাঁর বিশেষ সফলতার পঠ্চিয় 

দিয়েছে |; ভবিষ্যতে যখন মানুষও মহাশূন্তের পথে 

যাত্রা করবে তখন তার প্রধান বিপদের সম্ভাবনা 

থাকবে উক্কা থেকে । উক্কার হাত থেকে কৃত্রিম 

উপগ্রহকে বাঁচানো খুবই শক্ত। মহাশূন্টে 
উদ্ধার হাত থেকে মানুষকে বাচাবে রেভার। 

উপগ্রহের সঙ্গে সংলগ্ন শক্তিশালী রেডাঁর ১০০০ 

মাইল দূর থেকে উক্কার ঝাঁক দেখতে পাবে। 
সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ২৫ মাইলের বেশী বেগ 
উন্ধার হয় না। এই বেগে ১,০* মাইল আনতে 

তার ৪০ সেকেণ্ড সময় লাগবে । এই সময়ের 

মধ্যে হ্বয়ংক্রিয় যক্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ 

উক্কার গতিপথের বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া 

শুন ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১২শ লংখ] 

ধাতু, তৈল ইত্যাদি খনিজ পদার্থের সন্ধানেও 

রেডারের সাহায্য নেওয়া হয়। এতদ্যতীত নানা- 

রকম গবেষণার কাজে রেডারের প্রয়োজনীয়তার 

অন্ত নেই। 
বস্ততঃ রেডার আধুনিক বিজ্ঞানের এক 

অত্যাশ্চর্য অবদাঁন-_বিজ্ঞানের চরম উন্নতির 

নিদর্শন । যতই দিন যাচ্ছে, রেডার ততই উন্নত 

হচ্ছে এবং এর কর্মক্ষেত্রণ ততই প্রসারিত হচ্ছে ।” 

একদিকে সামরিক ক্ষেত্রে শত শত বিমান ও সহম্র 

সহ লোকের ধ্বংসের কারণ, অপর দিকে 

নিরাপর্দে বিমান-অবতরণ ও জাহাজ-চলাচলে 

সাহ।য্য করে ভীষণ ঝড়-তুফানের হাত থেকে 
শত সহশ্র লোকের প্রাণরক্ষা করছে । 

সাবানের কথা 
আনসার রহমান 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঁর জন্যে সাবান সভ্য- 

সমাজের পক্ষে একটি অপরিহার্য বস্ত। এস্থলে এই 

সাবানের কথাই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো। 

সোপ কথাটা এসেছে ল্যাটিন স্তাপো কথা থেকে । 

এর প্রকৃত অর্থে বুঝায় ট্যালো নামক পদার্থকে। 

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই ট্যালে! আর স্সেহ- 

জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তত কর! 

হতো। কিন্তু আঞ্জকের দিনে সাবান বলতে 

বিভিন্ন চবি ও তৈল জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে 

প্রস্তত বস্তকে বুঝায়। এ ছাড়! রসায়ন শাস্ত্রে 

সাবান হচ্ছে--চবি, অম্ল ও ক্ষয়কাঁরী ক্ষারজাতীয় 

পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত বস্ত। এই বস্ত জলের 
সংস্পর্শে ক্ষার উদ্গীরণ করে এবং সেই ক্ষার 

কাপড়ের সঙ্গে ধৃলা-ময্লা বিজড়িত তৈল ও চবি 
চত করে দেয়। এর ফলে এবং সাবানের 

ফেনার তল-ট।নের গুণে কাপড়-জামা পরিষ্কার 

হয়ে যায়। | 

সাধারণতঃ শক্ত ও নরম--দু-রকমের সাবান 

ব্যবহৃত হয়। শক্ত সাবান জলে খুবই কম গলে, 

র কাপড়ের উপর ঘষলেও সহজে ক্ষয় হয় না। 

আবার নরম সাবান সহজেই জলে গলে যায় এবং 

খুব ফেনা হয়, কিন্তু ব্যবহারে অপচয় ঘটে । 

সাবানের শক্ত বা নরম হওয়া] সাধারণতঃ নির্ভর 

করে ক্ষারজাতীয় পদার্থের উপর। কষ্টিক'সোডা 
থেকে ঠৈরী সাবান নরম হযম়। প্রকৃত পক্ষে 

9০1001-01511)6 বা ০20-915176 তেল থেকে 

উৎপন্ন চবির সঙ্গে কণ্িক সোডা সংমিশ্রণে যে 

সাবান তৈরী হয় তা শক্ত সাবান; আর 1):51084 

তেল থেকে উৎপন্ন চধির সঙ্গে কিক পটাশ 

সংমিশ্রণে তৈরী সাবান হলে! নরম সাবান । 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

561001-015106,  1018-01:5105--10151105 

তেলের এসব প্রকার ভেদ স্ষ্টি হয়েছে তেলের 

আয়োডিন ভ্যালিউর পার্থক্য থেকে । ৫জব- 

রসায়নের মতে-১০ পিপি তেল যত গ্র্যাম 

আয়োডিন শোষণ করে, তত গ্র্যাম আয়োডিন এ 

তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ নির্দেশ করে। যে সব 

তেলের আয়োডিন ভ্যালিউ ৯-এর নীচে, সেগুলি 

ব00-0151078 তেল। যেমন--নারকেল তেল। 

9০101-015108 তেলের আফ্মোডিন ভ্যালিউ ৯০ 

থেকে, ১০০-এর মধ্যে; যেমন--তুলার বীজের 

তেল। আর 1)15176 তেলের আয়োডিন ভ্যাঁলিউ 

১২০-এর উধ্বে) যেমন--তিসির তেল। 

এখানে একটা কথ জানবার আছে। সাবান 

যেমন শক্ত বা নরম হতে পারে, তেমনি এ দুটির 

মাঝামাঝিও হতে পারে। মহুয়ার তেল ও চীনী- 

বাদামের তেল থেকে উত্পন্ন সাবান শক্তও নয়, 

নরম নয়। এই মাঝামাঝি সাবানের চাহিদাই 

বেশী। 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের 
উপযোগী করে বহু প্রকার সাবান তরী হয়। 

ঘরোয়া কাজে, ধোবীখানায়, প্রমাধনে, সেলুনে, 

কলকারখানায়, জাহাজে, ডাক্তারখানায় বিভিন্ন 

কাঞঙ্জে বিভিন্ন সাবান ব্যবস্থত হয়। হ্ল্দে 

রড়ের বার সোপ বা বল সোপ, বাগমারী 

সোপ, অলিভ-অয়েল আর কণিক পটাদ থেকে 

095611 ৪9০990১ [91109 আর অল্প নারকেল 

তেল থেকে তৈরী স্থগন্ধী 08:] 5০981, বিভিন্ন 

81111) 05০ মিশ্রিত কাপড় বং করা 7৪ 5০98১, 

কাপড়-ছাপা 1৬181511105 53980, 11017070919 

৪০৪, গ্রিপারিন মেশানো গিনারিন লৌপ প্রভৃতি 

নাম-জানা ও নাম-নাজানা প্রসাধনী সাবান 

আজকাল সাবানের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তুলেছে। 
এতক্ষণ আমরা সাবান প্রস্তুতে নেহজাতীয় পদার্থ 

ও ক্ষারজাতীয় পদার্থের কথা আলোচন! করেছি। 

কিন্ত এই দুটি ছাড়া আরো কয়েকটা! জিনিষের 

সাবানের কথ। ৭৩১ 

প্রয়োজন। যেমন-রেজিন, কিছু 

লবণ, রং, স্থৃবান এবং জল তো আছেই । 

রেজিন--শক্ত ও স্বচ্ছ পদার্থ । এক এক প্রকার 
রেজিন এক এক রঙের হয়। রে্জন সাবানের 

পরিষ্কারক ক্ষমতা বাড়ায়, অধিক ফেন1 উৎপাদনে 

সাহায্য করে, তেলের দুর্গন্ধ দূর করে এবং স্থগন্ধ 
বাড়ায়। 

পাঁউডার জাতীয় দ্রব্য সাধারণতঃ সাবানের 

আয়তন বাড়ান; কিন্তু দ্রব্যমূল্য সেই পরিমাণে বুদ্ধি 

করে না। 
সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম সালফেট, 

চিনি, সোপ-ষ্টোন ইত্যাদি ভ্রব্যগুলি ফিলিং 

এজেণ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। 

লবণ-জলে সাবান সহজে দ্রবণীয় নয়। তেল 

আর ক্ষারের মিশ্রণ থেকে সাবানকে দানা-বাঁধ! 

অবস্থায় পৃথক করতে লবণের প্রয়োজন হয়। 

সাবান ব্ডীন কি করে হয়, এবার তাই ব্লছি। 
সাদা রঙের জন্যে জিঙ্ক অক্মাইভ, টাইটেনিয়াম 
ডাইঅক্সসইড 7; হল্দে রঙের জন্যে-ফ্লোরেপিন 
ইয়েলো, সোপ ইয়েলো, ক্যাডমিয়াম ইয়েলো, 

স্তাপথল ইয়েলো; লাল রঙের জন্তে--কাভিন্তাল 

রেড, রোডামিন, শ্যাফানিন, ক্রোপিন স্কারলেট । 

গোলাপী রঙের জন্তে.-প্যানসিয়া, স্কারলেট, ভার- 

মিলিঘ্নন; সবুজ রঙের জন্তে--ফাষ্-ল|ইট গ্রীন, 

আল্ট্রামেরিন গ্রীন, ক্রোম-গ্রীন; নীল রঙের জন্তে-_ 

মেখিলীন বু আলট্রামেরিন; বেগুনী রঙের জন্যে-_ 
ফরমিল ভায়োলেট, মিথাইল ভায়োলেট প্রভৃতি 

ব্যবহৃত হয়। এ-ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ষে, এমন 

রং ব্যবহার করতে হবে, যার উপর সাবানের মুক্ত- 

ক্ষারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এই কারণে 

গ্রুসিয়ান বু, ক্রোম-ইয়েলো, আযাল্কেলি বু ম্যাজেণ্টা 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় না। এখানে আরো একট! 

কথা আছে--যষে রংই ব্যবহার করা হোক না 

কেন--তা ষেন সহজে জলে গুলে যায়, সাবান 

দেহের সর্বত্র এক জাতী বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখে, 

পাউডার, 



৭৩২ 

আলো! বা উত্তাপে অপরিবতিত থাকে, আর রডীন 
সাবানের ফেনা ষেন সারা হয়। 

এতো গেল সাবানের রঙের কথা। এবার 

গন্ধের কথা বলছি। জীব-জন্তর চধি, প্রাকৃতিক তেল 

থেকে উৎপন্ন অনেক সাঁবানই বহক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। 

সেই কারণে সাঁবাঁন প্রস্ততকারীর! সাবানের সঙ্গে বনু 
প্রাকৃতিক ও বাসায়নিক গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে সাবানের 

স্থগন্ধ বৃদ্ধি করে। প্রসাধনী সাবানের জন্যে বেশ 

উচুদরের গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক 

স্থগন্ধি তেলের মধ্যে আনিজ অয়েল বা 

বার্গযামেট অয়েল, কেমিরা অয়েল, সিনামন 

শান ও বিজ্ঞান [১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

অয়েল, ইউক্যালিপ্টাস অয়েল, রোঁজমেরী অয়েল, 

ম্যাগাল-উড অয়েল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 

রাসায়নিক সংমিশ্রণে উদভৃত গন্ধপ্রব্যের মধ্যে 

লিলাক, ভাঁয়োলেট, জেস্মিন রোজ, অয়েজ, 

গোন্ড-ল্যাক, আমণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। 

সাবানের গন্ধ নির্বাচনে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, 

এ গন্ধ যেন রঙের ক্ষতি না করে বা সাবাঁ;নর 

আসল গুণ নষ্ট নাকরে। আরো একটা কথা-এ 

স্থগন্ধি অন্ত স্গদ্ধ দ্রব্যের পাশাপাশি ষেন একেবারে 

গন্ধহীন হয়ে না'ষায়। 

স্বরাটগড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি প্রতিষ্ঠানের অধীনে সৌভিয়েট যন্ত্রবাহিনী জমিতে লাঙল দিছে 
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মেলরোজ হৃতপিগু-ফুস্ফ,স যন্ত্র 

লগ্ডুনের স্থামারস্মিথ হাসপাতালের একদল বুটিশ* পোষ্টগ্রাভুয়েট ছাত্র মস্কে।তে একটি রোগীর 
হংপিঞ্ডে অঙ্গোপচারের সময় এই মেলরোজ জৎপণ্ড-ফুসফুস যন্ত্রটি সাফলে)র সঙ্গে ব্যবহার করেল। 



পেট্রোলিয়ামের সন্ধান 
পেট্রোলিয়াম বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় যুগাস্তর এনে দিয়েছে। শিল্পে এনেছে 

বৈপ্রবিক পরিবর্তন। মানুষের জীবনধারা আজ হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যময়। যে দেশ 

কৌশলে পৃথিবীর বুক চিরে এই তরল সোনা বের করে নিতে সক্ষম হচ্ছে, সে 
'দেশই আজ বিত্তশালী হয়ে উঠছে। 

পেট্রোলিয়াম আমাদের জীবনধারা যতই সহজ করে দিক না কেন, এর 
আবিক্ষার কিন্ত সহজ কাজ নয়। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে কোটি 

কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, কিন্ত এক ফৌটাও পেট্রেলিয়াম পাওয়। যায় নি। 
এরূপ ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও কেউ পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের মোহমুক্ত 
হতে পাঁরে'নি। “মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন'_ এই আশাতেই মানুষ 

দমে যায় নি এবং পেট্রোলিয়ামও পেয়েছে । হয়তে। দশটা কুপেক্* কিছু পাওয়া যাঁয় নি, 

কিন্ত একাদশ কুপে যা পাওয়া গেছে, সেটা আরও কুড়িটা নিক্ষল প্রচেষ্টার ব্যয় 

যোগাতে পারবে । 
তবে যেখানে-সেখানে কুপ খনন করলে তো আর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে 

না! যে সব অনুসন্ধান পদ্ধতির দ্বারা পেট্রোলিয়াম স্তরের অস্তিত্বের সস্তাবন 

ঘোষণা করা যেতে পারে, তারই একটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো। 

ভূমিকম্প সম্পর্কিত পদ্ধতি এদের মধ্যে অন্যতম । তবে এই অনুসন্ধান পদ্ধতি অন্ুদরণ 
করবার পুরে অন্য ছু-একটি পদ্ধতির সাহায্যেও অনুসন্ধান চালানো হয়। তা-থেকে 

আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেলে আলোচ্য পদ্ধতি গ্রহণ কর হয়। 

সাধারণতঃ ভূমিকম্প সম্পর্কিত পদ্ধতিতে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 

অনুসন্ধানযোগ্য এলাকায় যৃছ ভূমিকম্প স্থপ্টি করা হয়। এই কম্পনে কতকগুলি 

তরঙ্গ-প্রবাহ প্রকাশ পায়। বিশেষ বিশেষ পদার্থের এক-একটি বিশেষ তরঙ্গের নির্দিষ্ট 
একট গতিবেগ আছে । বেলেপাথরের মধ্য দিয়ে একটি তরঙ্গ যে গতিতে যাবে, সেটা 

একট! চুনাপাথরের স্তরের মধ্যের গতিবেগ থেকে ভিন্ন রকমের হবে। আবার একটি 
তরঙ্গের গতিবেগ সচ্ছিদ্র বেলেপাথর এবং অত্যন্প ছিত্রযুক্ত বেলেপাথরের বেলায় একরকম 

হবে না । বিভিন্ন শিলাস্তরে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের গতিবেগ গবেষণা করে বের কর 

হয়েছে। বিস্ফোরণে স্থষ্ট তরঙ্গ এক শিলাস্তর থেকে অন্য শিলাস্তরে প্রবেশকালে 

* পেট্রোলিয়াম ভূপৃষ্টে তোলবার জন্যে কৃপ খননের প্রয়োঞ্জন। এগুলি ড্রিলিং মেসিনের 
সাহায্যে করা হয়। তারপর এই কুপের মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম বের করে আনা হয় অন্যান 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে । | 
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আলোক-রশ্মির মত প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়। এই প্রতিসরিত তরঙ্গ তৃতীয় 

কোন শিলাস্তরে প্রবেশের সময় পুনরায় প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়। আলোচ্য 
পদ্ধতিতে প্রত্তিফলিত তরঙ্গের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে । ভূপুষ্ঠে 
এই প্রতিফলিত তরঙ্গ ধরবাঁর জন্যে অতি স্থক্ যন্ত্র ব্যবহার কর হয়। এরূপ 

যন্ত্রকে বলা হয় সাইজ মোগ্রাফ। ভূপুষ্টের বেশ কয়েক হাজার ফুট নীচের স্তর থেকে 
প্রতিফলিত তরঙ্গ এতে ধরা পড়ে । এই যন্ত্র তরঙ্গের রেখাচিত্র লিপিবদ্ধ করে একটি 
কাগজে । এভাবে স্থগ্টি হয় একটি ভূকম্প-লিপির। এই লিপি থেকেই জানা 

ভূগর্ভে পেঞ্রোলিয়ামের আদর্শ অবস্থান। 
ক-খ-এর মধ্যবত্তা অংশ তৈল-কুপ খননের উপযোগী । 

যায়, একটি বিশেষ তরঙ্গ কোন্ সময়ে প্রথম-দ্িতীয়, দ্বিতীয়-তৃতীয় ও তৃতীয়- 
চতুর্থ প্রভৃতি শিলাস্তরগুলির মধ্যব্ঁ তল থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। তলগুলির 
গভীরতা এভাবে নির্ণয় করা যায়। ফলে স্তরবিন্যাসও জানা যায় এবং স্তরগুলিতে যদি 

কোনও ভশজ থাকে তবে ভাজের প্রকৃতিও জানা যাঁয়। আবার প্রয়োজন- 

মত আবিষ্কৃত শিলাস্তরগুলির প্রকারভেদও করা যেতে পারে। এভাবে অন্ুশদ্ধানের 

এলাকায় ভূপৃষ্ঠের নীচের শিলাস্তরগুলির অবস্থান একটা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । এরূপ অবস্থা পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্বের অনুকূল হলে তবেই পেট্রোলিয়াম 

কূপ খনন করা হয়। অনুকুল অবস্থা বলতে বুঝতে হবে যে, একটি তৈলবাহী 
শিলাস্তরের উপস্থিতি; যেমন--একটি সচ্ছিদ্র বেলেপাথরের স্তর। এই সঙ্গে একটি 

সন্নিহিত শিলাস্তরের অবস্থান প্রয়োজন; যেট। একদিন পেট্রোলিয়ামের উৎস-স্থল ছিল 

বলে ধরা যেতে পারে; যেমন- অঙ্গারযুক্ত শেল পাথর (6০8:001780208 91192155) ।. 
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এরূপ স্তরে স্থষ্ট পেট্রোলিয়ামই পরে পূর্বোল্লিখিত তৈলবাহী স্তরে সঞ্চিত হয়। 
আবার এই তৈলবাহী স্তরে একটি ভশীাজেরও প্রয়োজন, যার ফলে পেট্রোলিয়াম 
পাঁশের দিকে বেশী বিস্তৃত না হয়ে অল্প স্থানের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে একট। পেট্রোলিয়াম খনি 
স্থপ্টি করতে পারে । আবার পেট্রোলিয়াম স্তরের উপরে ও নীচে এমন শিলাস্তর 
থাকবে, যার মধ্য দিয়ে পেট্রোলিয়াম নির্গত হতে পারে; যেমন-_অপ্রবেশ্তা শেল- 

পাথরের স্তর। এগুলিকেই সাধারণভাবে পেট্রোলিয়াম অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ 
নলে ধরে নেওয়া হয়। আলোচ্য পদ্ধতিতে এরূপ অনুকূল অবস্থার সন্ধান 

দেওয়া যাঁয় এবং এলাকাটি পেট্রোলিয়াম কুপ খননের উপযোগী কিনা, সেট! 
ঘোষণা করা হয়। তবে যতক্ষণ কূপ খনন করে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব এবং পরিমাণ 
লাভজনক বলে প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্ষস্ত পেট্রোলিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে 

্বীকার কর! হয় না। উত্তরোত্তর উন্নততর উপায়ে এই অসঙ্গতি কমিয়ে আন হচ্ছে। 
শ্রীরমেক্্রনাথ মুক্রী 

রকেট 
কোঁন কোন উৎসব উপলক্ষে আমরা হাঁউই ছাঁড়ি। হাঁউই জিনিষটা কি-_-দেখ। 

যাঁক; তাহলেই রকেট কি-__বোঁঝা যাবে। একটা লহ্ব। প্যাকাটির একদিকে মোটা 
কাগজের একটা লম্বাটে চোঙ বাধা থাকে । চোঙের মধ্যে বারুদ ও তার নীচের 
দিকে ছিদ্র করে একটা পল্তে বাইরে বের করা থাকে । হাডউই ছাড়বার সময় 

প্যাকাটির অন্য দিকটা আল্তোভাবে ধরে থেকে পল্তেয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। 

আগুন পল্তেটাকে পোড়াতে পোড়াতে যেই বারুদের মধ্যে ঢোকে অমনি শশ 
করে হাত থেকে প্যাকাটিট। ছাড়িয়ে নিয়ে হাউই আকাশে উঠে যায়। যতক্ষণ 

বারুদ থাকে ততক্ষণ উপরে উঠতে থাঁকে। বারুদ ফুরিয়ে গেলে শুন্য খোলট! নীচে নেমে 
আসে। 

ব্রারদে আগুন পৌছানো মাত্র বারুদ পোঁড়বার ফলে উৎপন্ন গ্যাস আয়তনে 
অনেক বেড়ে যায় এবং ছোট্ট খোলটির চারপাশে চাপ দিতে থাকে । কেবল নীচের ছিদ্র 
দিয়ে গ্যাস বেরোবাঁর রাস্তা পায়। ছিদ্রের বিপরীত দিকে ধাক] দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যায়; 

ফলে হাউই আকাশে উঠতে থাকে । একটা রবারের বেলুনে হাওয়া ভি করে 

যদি ছেড়ে দেওয়া যাঁয় তাহলে দেখা যাবে, বেলুনের ছোট্ট মুখটি দিয়ে হাঁওয়। 

যখন বেরুতে থাকে তখন বেলুনট। মুখের বিপরীত দিকে ছুটে যায়। এমনি করে 

বিপরীত-চাপ স্যপ্তির ফলে উড়ন-তুবড়ীও ছুটে যায়। মহাঁকাশযাত্রী রকেটও এই 
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রকম শক্তির জোরেই ছুটে যাঁয়। অতি দ্রতগামী যে কমেট বিমান আজকাল দেশ- 
দেশাস্তরে পাড়ি দিচ্ছে, তাও এই শক্তির জোরেই ছুটে থাকে । অবশ্ঠ একটা কথ 
বুঝতে হবে-__হাঁউই বা রকেটের এই গতি উৎপাদনের সঙ্গে বাইরের বাতাসের 
কোন সম্পর্ক নেই । বাইরের বাতাস এই শক্তি স্থগিতে কোন কাজে আসে না। 

আধুনিক যুগেই যে রকেট আবি্কত হয়েছে, তা নয়। বারুদ আবিষ্কৃত 
হয়েছে চীন দেশে; আবার কার্ষক্ষেত্রে রকেটের ব্যবহার তারাই করে প্রথম | 

তের শতকে মঙ্গোলিয়ানর। চীন আক্রমণ করলে চীনারা তাঁদের উপর এমন রকেটের 

(হাউই-এর রকমফের ) ফোয়ারা ছেড়ে যে, মঙ্গোলিয়ানদের ঘোঁড়াগুলি ভয় পেয়ে 

পালিয়ে যায়। আমাদের দেশেও আঠারো শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের 
এক যুদ্ধে রকেট ব্যবহারের খবর পাওয়া যাঁয়। এই রকেটগ্লি ছিল প্োৌহার নলে 
তৈরী এবং সেগুলির পাল্লা ছিল আধমাইলের মত। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
বোলোনের যুদ্ধে ইংরেজরাঁও রকেট ব্যবহার করেছিল। শেষ মহাঁযুদ্ধে রষেট-অস্ত্রের 
নানাভাবে উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যাক সে-সব 

কথা। আমরা যুদ্ধের রকেটের কথা ছেড়ে দিয়ে শান্তির রকেটের কথায় আদি 

পৃথিবী ছেড়ে চাঁদ ব৷ অন্য গ্রহে যাঁবার ন্বপ্ন মানুষের বু দিনের । কিন্তু যাঁবার 
জন্তে উপযুক্ত বাহনের প্রয়োজন । বেলুন বা বিমানে যাওয়া অসম্ভব । কারণ হাওয়া 
না হলে এরা উড়তে পারে না । পৃথিবীর উপরে ব্যবহারযোগ্য হাওয়া আছে সামান্ত কিছু 

দূর পর্যস্ত। উপযুক্ত রকেট নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিলেন আমেরিকায় বিজ্ঞানী 
রবার্ট গডার্ড। তিনিই প্রথম তিন-পর্যায়ের রকেটের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন 

১৯১৯ সাঁলে। 
পৃথিবীর টানে সব জিনিষ মাটিতে পড়ে । পৃথিবী ছেড়ে চাঁদ বা অন্য গ্রহে যেতে 

হলে এই আকর্ষণ শক্তিকে কাটাতেই হবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, 

যদি কোন বাহনের ঘণ্টায় পঁচিশ-হাজার মাইল গতিবেগ স্ষ্টি করা যাঁয়, তবেই সেই 

বাহন পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে অন্ত গ্রহে যেতে পাঁরবে। কিন্তু অত বেশী গতিবেগ 
কেমন করে করা যাবে? এত জ্বালানীর ব্যবস্থাই বাকি করে হবে? এসব সমস্ত 
সমাধানের উপায় দেখালেন গডার্ড তিন-পর্যাধী রকেট তৈরী করে। % 

| তিন-পর্যায়ী রকেট কি? একটা আকারে ছোট রকেটের (১নং রকেট) পিছনে 
আর একট অপেক্ষাকৃত বড় রকেট (২নং রকেট ), তার পিছনে আরও বড় রকেট 

(৩নং রকেট ) পরস্পর সংলগ্ন । প্রথমে ওনং রকেট জালানো হলো । ৩নং রকেট ঠেলে 

নিয়ে চলল ২নং ও ১নং রকেট । ৩নং রকেটের জ্বালানী ফুরিয়ে যেতেই ২নং রকেটের 
জ্বালানীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েই ৩নং রকেট খসে পড়ে যায়। এতে লাভ হয় ছু-রকম। 

এক--৩নং রকেটের গতিবেগ বাঁড়তে বাঁড়তে সর্বশেষে যে গতিবেগে পৌছায়, সেই গতিবেগ 
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থেকে ২নং রকেটের গতিবেগ বাড়তে স্তুরু করে । এতে গতিবেগ অনেক বেশী বাড়তে 

পাঁরে। দ্বিতীয় লাভ এই হয় যে, ৩নং রকেটটি খসে পড়ে” ২নং রকেটের বোঝা অনেক 

হাল্কা করে দেয়। এই ভাবে ২নং রকেটের জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে ১নং রকেটকে যে 
গতিবেগ দিয়ে যাবে-তাঁর ফলে তার গতিবেগ হবে ঘন্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বা 

তারও বেশী এবং পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে চাদের দেশ বা অন্ত গ্রহে যাত্রা করতে পারবে। 
এখন এই ব্যবস্থাতেই রকেট চন্দ্রের পৃষ্ঠে উপস্থিত হতে পেরেছে । এরূপ বহু 
পর্ধায়ী সোঁভিয়েট রকেট “মেচতা” টাদ পেরিয়ে সূর্যের দিকে যাত্রা! সুর করেছিল এই 

বছরের ৩র। জানুয়ারী তারিখে । 

ূ শ্রীগ্োলকেন্দু খোষ 

পৃথিবীর বয়স 
পৃথিবীর বয়স কত-_এ-নিয়ে মানুষ অনেক কাল থেকেই [চস্তা করে আসছিল। 
অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্চবিশপ আশার এবং তার পরবতাঁ হিক্র ধর্স- 

যাঁজকেরা বললেন-_পূথিবীর জন্ম হয়েছিল খুষ্টপৃৰ ৪০০৪ সালের ২৩শে অক্টোবর, সকাল 
ন'টার সময়! কিন্তু আজকের কচিখোকাটিও জানে যে, এই হিসাবটা সম্পূর্ণ ভূল । 

পৃথিবীর বয়স ঠিক করবার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে জেম্স্ হাঁটনের নাম করা 
যাঁয়। তিনি অবসর সময়ে বাড়ীর কাছেই সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি 
দেখতেন, কখনও সমুদ্রের শীস্ত ঢেউ বালির উপর বিচিত্র দাগ কেটে যাচ্ছে। আবার 
কখনও প্রচণ্ড ঢেউ পাশের চুনাপাহাড়ের চাঙ্গড় খসিয়ে দিচ্ছে । এর মধ্যে হঠাৎ 

'একটা ব্যাপার দেখে তিনি অবাঁক হয়ে গেলেন। 

ঢেউয়ে ভেঙে-পড়। একটা পাথরের চাঁঙ্গড়ে তিনি জলের দাগ-কাটা বিচিত্র নক্স! 

দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন যে, এই পাথরের চাঙ্গড় বোধ হয় বহুদিন আগে 
সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল। সেই বেলাভূমি আস্তে আস্তে সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবার পর 

সমুদ্রের ঢেউয়ে দাঁগ স্ষ্টি হয়েছিল। তার উপর স্তরের পর স্তর বালি পড়ে এমন একটা! 

চাঁপ স্থ্টি করেছিল, যাঁতে এঁ বেলাভূমি পাললিক শিলায় পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য 
বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে পর্বতের স্যষ্টি করেছে । এই থেকে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে, 

কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী স্প্টি হয়েছিল৷ 
আর একট] বিষয় থেকেও মানুষ পৃথিবীর প্রাচীনত্বের কথা বুঝতে পেরেছিল । 

সেট হচ্ছে ফসিল বা জীবাশ্ম | 
বিজ্ঞানী কুভিয়ের ধারণা ছিল যে, এক একটি বিশেষ যুগে এক এক রকম 
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জীবের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই বিশেষ যুগ শেষ হতেই সেই প্রাণীরা ধরাপুষ্ঠ থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে । কিন্তু কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, এক-একটি বিশেষ যুগে এক-এক 
ধরণের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন কোন জীব পরের যুগেও অস্তিত্ 
বজায় রেখেছিল। 

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়মকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । প্রথমটা হলো নব্য- 
জীবীয় যুগ, যেটা সাঁত কোটি বছর আগে থেকে সুরু হয়ে এখনও চলছে । এটা হলো 
স্তম্যপায়ীদের যুগ। দ্বিতীয় হলে। মধ্যজীবীয় যুগ। সেটা ১৯ কোটি বছর আগে আর্ত 
হয়েছিল। সেট! ছিল সরীম্থপদের যুগ। তৃতীয়ট! হচ্ছে পুরাজীবীয় যুগ। এই যুগে 
মংস্তজীতীয় জীবের আবির্ভাব ঘটে। 

কিন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন যে তিনটি বিষয়ের অবতারণ করেছিলেন তাঁতে 
তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, সত্যিই পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের বেশী নয়। 
প্রথম যে বিষয়টি তিনি আলোচনা করেছিলেন, সেট। হলো! পৃথিবীর আহিকগত্তি সম্বন্ধে । 
পৃথিবীর আহিকগতি ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে । ১০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আহক 
গতি কত ছিল, সেট! বের কর। হলো । দেখা গেল--তখন যদি পৃথিবী তরল অবস্থায় 

থাকতো তবে পৃথিবীর উত্ণর-দক্ষিণ প্রান্ত আরও চাঁপা হতো। তিনি হিসাব করে 
দেখালেন যে, পৃথিবীর মেরুদ্বয় যে রকম চাঁপা, সেট? কেবল সম্ভব, যদি পৃথিবীর উৎপত্তি 
দশ কোটি বছর আগে হয়ে থাকে | 

এ তে। গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, সূর্যের সমোষ্ণতার বিষয়ে । সর্ষের 

তাপ বিকিরিত হওয়া সত্বেও তাঁর তাপ হাস পায় না কেন? কেলভিন প্রমাণ 

করলেন যে, সূর্যের পরিধির সঙ্কোচনের জন্যেই এই তাপের উদ্ভব হয়। এই সঙ্কোচনের 

ফলে কতট। তাপ স্যপ্ি হয়, তারও একট] হিসেব করা হয়েছে । তাঁথেকে প্রমাণিত 

হয়েছে যে, স্ূর্ধের বয়স বড় জোর পনেরো কোটি বছর এবং পৃথিবী যে অপেক্ষাকৃত নবীন, 

তাতে কোন ভুল নেই। সুতরাং পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের বেশী হয় না। 
তৃতীয় যুক্তিতে আসা যাক। কেলভিন বললেন যে, ভূগর্ভের যত নীচে নামা যায়, 

তত উত্তাপ বাড়ে কেন? তার কারণ, পৃথথবীর উপরট ঠাণ্ডা হলেও ভিতরটা 

এখনে ঠাণ্ডা হয় নি! ভূগর্ভের নীচে নামলে কত উত্তাপ বাড়ে, সেটাও হিসেব করে,বের 
করা হয়েছে। প্রতি ৮০ ফুটে ১* সেট্টিগ্রেড বাড়ে। পৃথিবীর যদি গলিত অবস্থায় 

উত্তাপ ৪৫০০৭ সেন্টিগ্রেড হয় তবে বর্তমান অবস্থায় আসতে কত বছর লাগবে, সেট! 

হিদেব করা হলো । দেখ! গেল যে, দশ কোটি বছরের বেশী লাগে না। 
কিন্ত এই তিনটি যুক্তিতেই ভুল রয়েছে। প্রথম থেকেই ধরা যাক। 
কেলভিন বলেছেন যে, পৃথিবীর বয়স ১০০ কোটি বছরের বেশী হলে উত্তর-দক্ষিণ 

প্রাস্ত আরও চাপা হতো । কিন্তু গবেষণার ফলে জান। গেছে যে, পৃথিবীতে বহু ভাঙা- 
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গড়ার জন্তে ১০০ কোটি বছরের আগে জন্ম হলেও বর্তমান অবস্থায় থাক পুথিবীর পক্ষে 
অসম্ভব নয়। 

দ্বিতীয় যুক্তিতে কেলভিন বলেছেন যে, সূর্যের পারধির সঙ্কে'চনের ফলে তাপ 

সৃষ্টি হয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জানা গেছে যে, সুর্যের তাপ স্থপ্টি হয় 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্তে । 

তৃতীয় যুক্তিতে আসা যাক। পৃথিবী যেমন একদিকে ঠাণ্ডা হয়েছে, তেমনি 
তেজক্্িয়তা, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতির জন্যে উত্তপ্তও হয়েছে খুব। এই ভাবে হিসেব 
করলে পৃথিবীর বয়স অনায়াসে এক-শ” কোটি বছরের বেশী হতে পারে। 

এখন ভূ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটা যুক্তি জানা দরকার । 
বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, সমুদ্র জলের পরিমাণ দেড়-শ' কোটি ঘন-কিলোমিটার 

এবং সুণের মোট পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ। প্রতি বছর পৃথিবীর সবগুলি নদীপথে প্রায় 

চল্লিশ কোটি টন নুণ এসে সমুদ্রে পড়ে । যদি ধর যাঁয় যে, অতীতে বরাবর এই পরিমাণ 
নুণ সমুদ্রে পড়েছিল, তবে সমুদ্রের বয়স হয় দশ কোটি বছর। কিন্তু অতীতে তৃপুষ্ঠ 
সমতল থাকায় নদী-বাহিত নুণের পরিমাণ ছিল অনেক কম। এই হিসেবে দেখা যায় 

যে, সমুদ্রের বয়ল এক-শ"” থেকে দেড়-শ* কোটি বছর । 

সমুদ্রের বয়স যদি দেড়-শ” কোটি বছর হয় তবে পৃথিবীর বয়স যে আরো অনেক 
বেশী হবে, তাতে কোন ভূল নেই। 

এবার দ্বিতীয় আলোচনা কর! যাক। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি 

বছর নদীর জল, হিমবাহ ইত্যাদির সাহায্যে পৃথিবীর সুদ্রগ্ুলিতে কতট। পলি পড়ে। 

এই মাটি ক্রমে পাললিক শিলায় পরিণত হয়। ৭০ মাইল গভীর পাললিক শিলা 

পর্যন্ত পাওয়া গেছে । এই হিসেবে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব স্বীকার না করে উপায় 
থাকে 'না। 

কিন্ত এসব যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর নিদিষ্ট বয়স নিধর্পরিত হয় নি। উনবিংশ শতকের 
শেষের দিকে এক নতুন ব্যাপার আবিষ্কৃত হলো। তার নাম তেজক্কিয়তা। এর 

সাহায্যে পৃথিবীর বয়সের নিদিষ্ট মাপ পাওয়! যায়| 
/ট1 অবশ্য পদার্থ-বিজ্ঞানেরই দান। 

এই তেজক্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়াম অনবরত রশ্মি বিকিরণ করে ক্রমাগত 

রূপাস্তরিত হতে থাকে । সীসাই হলো ইউরেনিয়ামের শেষ রূপান্তর । বিজ্ঞানীদের 

অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কত.বছরে কতটা ইউরেনিয়াম থেকে কতটা সীস। হয়, সেটা হিসেব 
করা হলো । তখন পৃথিবীর বয়স নিধর্থরণের উপায় সহজ হয়ে গেল। একটা শিল। 
নেওয়। হলো, যার মধ্যে ইউরেনিয়াম আছে! এখন কতট। ইউরেনিয়াম থেকে 
কতটা সীসা কত বছরে রূপান্তরিত হয়েছে, সেটা হিসেব করা হলো এবং তত 
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বছরই হলো! শিলাটাঁর বয়স। এই রকম ভাবে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলাট] পাওয়া 

গেছে, সেটার বয়স এক-শ' পঁচাশী কোটি বছর। এর চেয়েও পুরনো! শিলা পাওয়! 
অপসস্ভব নয়। 

শিলাটার বয়স যখন এক-শ* পঁচাশী কোটি বছর তখন পৃথিবীর বয়স তিন-শ” 
থেকে চার-শ' কোটি বছর হওয়াই স্বাভাবিক । 

তাই বিজ্ঞানীদের মতে--পৃথিবীর বয়স তিন-শ” থেকে চার-শ' কোটি বছর । 
মানুষের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি অদম্য। এই অনুসন্ধিৎসার জন্যে মানুষ বিপন্ন হয়,; 

এর জন্যে মানুষকে জীবন্ত পুড়ে মরতে হয়েছে। যে অন্ুসন্ধিৎংসার জন্যে মানুষ 

বারবার ছুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করে, সেই অন্ুসদ্ধিংসার ফলেই সে বারবার প্রকৃতির ছূর্ভেচ্চ 
রহস্য উদঘাটনে সক্ষন হয় | 

ভী্দামচন্দ্র রায় 

বিবিধ 

ভারতের উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তির 

ব্যবহার 

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি এজেন্সীর 

সর্বশেষ বুলেটিনে “ভারতে পারমাণবিক শক্তি? শীর্ষক 

প্রবন্ধ বল] হইয়াছে যে, আগামী বিশ বৎসর ধরিয়া 
ভারতে অধিক পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি 

ব্যবহৃত হইবে । ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা 

রূপায়ণের জন্ত সাধারণ জালানীর পরিপূরক হিসাবে 
পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। 

এই উদ্দেশ ১৯৬৪ সালের শেষে তারতে একটি 
পারমাণবিক শক্তি উত্পাদন কেন্দ্র স্থাপনের 

পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে। এ কেনে 

কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির সমান পারমাণবিক 

শক্তি উৎপন্ন হইবে। 

তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার শেষে ৭৫০ 

মিলিমিটার পারমাণবিক শক্তি উত্পাদনের জন্য 

আর একটি পারমাণবিক শক্তি উত্পাদন কেন্তু 

৫০ 

স্থাপন করা হইবে। ডাঃ হোমি ভাঁবাঁর কথা উল্লেখ 
করিয়া প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসর আত্ত- 

জাঁতিক পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে ভারতের ভাঃ 

ভাঁবা বলিয়াছিলেন, ভারতে ২৫০ কিলোওয়াট 

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত ১০ লক্ষ কিলো 

ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির সমান পারমাণবিক শক্তি 
উত্পাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রবন্ধে আরও 

বল] হইয়াছে যে, ভারতে শক্তি উত্পাদনের পরিমাঞ 

দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

শিশুদের পুষ্টিতে ন্েহজাতীয় পদার্থ 

ভারতের শিশুদের পুষ্টির দিক হইতে 
সাধারণতঃ ছুই ধরণের ঘাঁটুতি ঘটিয়! থাকে-- 
ন্লেহজাতীয় পদার্থের ঘাটতি ও ক-খাগ্গ্রাণের 

ঘাটতি । শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর 

পরিমাণে স্েহজাতীয় পদার্থ ও ক-খাগ্গ্রাণ 

প্রয়োজন হয়্। ত্তন্তদুধ পান করিয়া শিশুর 
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শ্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন বেশ ভাল ভাবেই 
মিটিয়া থাকে । কিন্তু ছয় মাপ পরে যখন মায়ের 

দুধ ফুরাইয়া আসে তখন শিশুকে পুষ্টির জন্ত গরুর 

ছুধ বা শেহজাতীয় পদার্থ-সমৃদ্ধ অন্ুবূপ কোন 

খাছের উপর নির্ভর করিতে হয়। গরীব ঘরের 

শিশুদের পক্ষে ইহ। সম্ভব হয় নাঁ। 

শাকসক্ি হইতেও স্রেহজাতীয় পদার্থ পাওয়] 

মাঁয়। তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্েহজাতীয় পদার্থ 

দুধ হইতে পাওয়! যাঁয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় 
চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে পরীক্ষা করিয়া দেখা 

গিয়াছে যে, 'উপযুক্ত সংমিশ্রণের দ্বারা শাকস্জি 

হইতে পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সেহজাতীয় 

পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। 

ছুই দল শিশু লইয়া পরীক্ষা করা হয়। একটি 

দলকে মাখন-তোলা দুধ এবং অপর দলকে বাংল! 

ছোল] দেওয়া হয়। বাংলা ছোল! হইতে রক্তে 

ন্েহজাতীয় পদার্থ স্ষ্টি হইতে সামান্য দেরী হয়। 
তাহ! ছাড়া, উভয় ক্ষেত্রে ফলীফল মোটামুটি একই 

প্রকার । &ঃ 

চার ভাগ ভাজা বাংলা ছোলার সঙ্গে এক ভাগ 

মাখন-তোঁলা দুধ মিশীইলে উহাতে শিশুদের 

প্রয়োজনীয় স্েহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় কি না, 

তাহা লইয়া প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। 

এই পরীক্ষা সাঁফলামপ্ডিত হইলে ভারতীয় 

শিশুদের পুট্টি-সমস্তার অবিলম্বে সমাধান সম্ভব 

' হইবে। এই পর্যস্ত ফল খুবই আশাপ্রদর। 

উত্তিজ্জ মোম 

ভরত বর্তমানে কারনোবা ও অন্তান্ত কঠিন 
মোম আমদানীর জন্য ব্খসরে ৮ হইতে ১০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিতেছে । এই মোম পালিশ এবং 

কার্বন পেপার তৈরী করিতে প্রয়োজন। পালিশ 

আমদানীর জন্য আরও ৮ হইতে ১৭ লক্ষ টাক! 

ব্যয় হয়। 
কারনোবা মোমের পরিবর্তে একটি দেশীয় 

বিবিধ ৭৪১ 

বিকল্প পদার্থ আবিষ্কারের জন্য পুণায় জাতীয় 

রাসায়নিক গবেষণাগারে চেষ্টা চলিতেছে । পৰীক্ষা 

করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিসলের পাতা হইতে 
তন্ধ ছাড়াইয়া লইবার পর সেই গাছের পাতা 

হইতে যে মোম পাওয়া যায়, তাহ] বহু ক্ষেত্রে 

কারনোবা মোমের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। 

যে সকল গুণের জন্য কারনোবা মোম ব্যবহার কর। 

হয়, তাহার অধিকাংশই দিসলের মোমে আছে; 
যেমন-_দ্রবণ ও তাপ-প্রতিরোধক ক্ষমতা । 

মিসল পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্যা, মাদ্রাজ, অন্ধ প্রদেশ 
ও বোন্বাইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মিসলের 

তন্ত উৎপাদন শিল্প বেশ ভাল ভাবে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

সিসলের তন্ত যন্ত্রের সাহাযো ব৷ আছড়াইয়া 

পৃথক করা যায়। উভদ্ব ক্ষেত্রেই পরিত)ক্ত ছাটের 

মধ্] শতকরা ৫ হইতে ১৮ ভাঁগ কঠিন মোম 
থাকে। 

শুধু মাত্র ছুইটি কারখানা হইতে বংমরে প্রায় 
৪০০ টন ছাট পাওয়া যায়। দেশের সমস্ত সিসল 

ছাট যদি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ৫০ টন 

করিয়া কঠিন মোম পাওয়া যাইবে এবং উহাতে 
দেশের বর্তমান চাহদা মিটিবে। 

ইথিলিন ভাইক্লোরাইড তৈরার পদ্ধতি 

পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার ইথিলিন 
ডাইক্লোরাইভ তৈরীর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন 

করিয়াছে। নানা ধরণের মিখাইল প্লাক 

তৈরীর জন্য ইথিলিন ডাইক্লোরাইড প্রয়োজন 

হয়। কয়েক ধরণের জিনিষ দ্রবণের জন্যও উহা 

ব্যবহৃত হ্য়। ইহ! ছাড়া, শন্তাগারে কীট-পতঙ্গ 

বিনাশের জন্যও উহ] ব্যবহার করা যায়। 
ভারতে কি পরিমাঁণে ইথিলিন ডাইক্লোরাইড 

প্রয়োজন হয়, তাহ। সঠিক জান! যায় নাই। কারণ 

উহা! সাধারণতঃ একটি মিশ্র দ্রাবকের উপকরণ 

রূপে বিক্রীত হয়। তবে মোটামূটি হিসাবে 



৭৪২ 

জানা যায় যে, ১৯৫৮ সালে ৬০০ টন ইথিজিন 

ক্লোরাইড ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৬৬ সালে 

উহার চাহিদ| ধাড়াইবে ৪,৬০০ টন। 

যাহার! গবে্ষণাগারের পদ্ধতি অন্গুসারে 

বাণিজ্যিক হারে ইখিলিন ডাইক্লোরাইভ তৈরী 

করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন 

কর্পোরেশনের সেক্রেটারির (মগ্ডি হাঁউস, লিটন 

রোড, নয়াদিল্লী-১) সঙ্গে পত্রালাপ করেন। 

ট্র্টাকোৌম। রোগের টিক 

মার্কিন-বাহিনীর মেডিক্যাল ইউনিট তাইপের 

চীন] চিকিৎসকদের সহিত কাজ করিয়া ট্র্যাকোম। 

রোগ প্রতিরোধক টিক আবিষ্কার করিয়াছেন 

বলিয়। ঘোষণা করা হইয়াছে । ঘোষণার বলা 
হইয়াছে_-এই টিক] সংক্রামক চক্ষুরোগ ট্র্যাকোমার 

বিস্তাররোধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে 

পারে। 

তিনজন মার্কিন ও ছুইজন চীনা চিকিৎসক 
ট্র্যাকোমা-ভাইরাম লইয়া গবেষণা করিয়া মানুষের 
দেহে এ রোগ জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং 

তাহার] এ ভাইরাস হইতে এমন একটি টিক! 

আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা মানুষের ব্যবহারের পক্ষে 

সম্পূর্ণ নিরাপদ। শিকাগে। বিশ্ববিদ্যাক।ত।৭ 
মেডিসিনের সহকারী ডাঃ জে, টমাস গ্রেসন 

তাইপের ফরমোজা মেডিক্যাল আসোসিয়েশনের 

বাষিক সভায় এই সম্পর্কে রিপোর্ট দ্রেন। ডাঃ 

গ্রেসন বর্তমানে তাইপের একটি নৌ-বিভাগীয় 
মেডিক্যাল ইউনিটে কর্মরত আছেন। 

ডাঃ গ্রেসন বলেন যে, এই পর্যন্ত যে সকল 

পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল বিশেষ 
আশাজনক | তিনি বলেন ষে, ট্র্যাকোম। রোগ 

প্রতিরোধকরূপে এই টিকার যথেষ্ট সাফল্য লাভের 

সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহা সম্ভবতঃ এক্সপ চক্ষু- 

রোগও নিরাময় করিয়! দিতে পারিবে, যাহা হয়তো 

মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া দিতে পাবে। তিনি 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

আরও বলেন যে, টিকার কর্মক্ষমত। সম্পর্কে নিশ্চিত 

হইবার জন্য আরও এক বৎসর সময় লাগিবে। 

রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় 

নৃতন ভেষজ 

বৃুটেনের বিখ্যাত মেডিক্যাল গবেষণ। প্রতিষ্ঠান 

ওয়েলকাম ফাউণ্ডেশন এমন একটি ভেষজ আবিষ্কার 

করিয়াছেন যাহ রক্তের উচ্চ **.পর চিকিৎসার 

ক্ষেত্রে নৃতন যুগের স্থচন, *এবে। এই ভেষজটি 
এক্ষণে বিশ্বব্যাপী চিকিৎ্সা-কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা- 

মূলকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 
এই ভেষঙ্টির-্নাম ডারেনথিন (19810 

0১10) । এর কার্কারিতা সম্পর্কে যে সকল 

রিপোর্ট বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসিতেছে, তাহা 

হইতে জানা যায়--রক্তের উচ্চ চাপের চিকিৎসায় 

তাহ1 বিশেষভাবে ফলগ্রদ হইয়াছে। 

বাজারে ইতিমধ্যে ব রকমের যৌগিক ভেষজ 
দেখ। দিয়াছে; কিন্তু ডারেনথিন-এর গুণ হইল 

এই যে, তাহা াযুচক্রে কোনরূপ প্রতিকূল 

প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে না। 

মিলন, ন৷ মৃত্যু? 

যৌন-আকর্ষণের সাহায্যে নিয়ে বিজ্ঞানীরা 
অনিষ্টকাঁরী কাঁট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার ' চেষ্টা 

করছেন। 

চেষ্টাটি চলছে মিউনিকের ম্যাক্স প্র্যাঙ্ক জীব- * 

বিজ্ঞান রসায়নাগারে । 

কয়েক শতাব্দী যাব একথা জান1 আছে যে, 
সত্ী-পগ্রজাপতির দেহ থেকে এমন একরকম গন্ধ 
নির্গত হয়, যার আকর্ষণে পুরুষ-গ্রজীপতি ছুটে 

আমে। দু-এক শত গঞ্জ দূর থেকে নয়, তার 

অনেক বেশী দুর থেকেও পুরুষ-গ্রজাপতি সে 
গন্ধের টানে চলে আসে। গুরজাপতির যৌন- 
জীবনের এটি এক রোমাঞ্চকর রহস্ত। 

বিজ্ঞানীর এ-ন্যোগ কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁদের 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

»ধারণা, প্রায় সব কীট-পতঙ্গের যৌন-ইতিহাস 
একই রকম । কিন্তু নিঃ্যত সুগন্ধি দ্রব্যের পরিমাণ 

এতই কম যে, ছু-একটি স্ত্রী-গ্রজাপতি নিয়ে এই 

পরীক্ষা চালানো যাঁয় না । অতএব বিংশ শতাব্দীর 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ম্যাক প্র্যাঙ্কের নামে উৎসগাঁ- 
কৃত মিউনিক গব্ষেণাগারে ৫ লক্ষ স্ত্রী-প্রজাপতি 

আমদানী করে তাদের দেহ-নিঃস্যত স্গদ্ধি-রস 

সংগ্রহ করা হয। এখন কৃত্রিম উপায়ে গবেষণা- 

গারেই এই রস তৈরীর চেষ্টা চলছে। এর পর 
এই কৃত্রিম স্থগন্ধি দ্রব্যের টানে পুরুষ-প্রজাপতিরা 
ছুটে আসবে । 

বিজ্ঞানীর অবশ্য সাত্বনা দিয়ে বলছেন, 

প্রজাপত-মংহার তাদের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ 

হইলে! সে সব কীট-পতঙ্গকে নিশ্চিত করা, যার। 

কেবলই মানুষের অনিষ্ট করে চলেছে। 

মাকিন উপগ্রহ- ভিস্কভারার-৭ 

মাকিন বিমান বাহিনী হইতে ঘোষণা কর 

হইয়াছে যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি সাফল্যের 

সহিত কৃত্রিম উপগ্রহ “ডিন্কভারার-৭, 

উৎক্ষথ করিয়া! উহাকে কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে । 

উহাতে একটি আধার রহিয়াছে এবং সেটি একটি 

রহম্যাবৃত আধার বলিয়া বণিত হইয়াছে । উহা 
উপগ্রহ হইতে নির্গত হইবে। আধারে কোন প্রাণী 
নাই। 

ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ডিস্কভাঁরার-৭ 

প্রথমবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ অম্পূর্ণ করিবার সময় 

আলাস্বকা গ্রহ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে উহ] হইতে প্রেখিতি 

সন্বেত্ত শ্রুত হয়। 
উপগ্রহটির সপ্ধদশবার পৃথিবী পরিক্রমার সময় 

আধারটি ( ক্যাঁপন্থল ) নির্গত হইয়া আকাশ হইতে 

প্যারাকুটযোগে হাঁওয়াই-এর নিকট নিকট পতিত 

হইবে বলিয়! অনুমান। বিমান বাহিনীর বিমান- 

সমূহ উহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে। আধারটির 

বিবিধ 

উধ্বে 

শ৪৩ 

ওঙ্জন ৩০০ পাউগ। উহার ভিতর কি জিনিষ 
আছে তাহ] অবশ্য গোপনীয় রহিয়াছে । 

অফিপারগণ বলেন যে, ৫ ও ৬নং ডিসকভারার- 

বাহিত আধার বা ক্যাপস্থল পুনরুদ্ধার করা ধায় 

নাই। যে ক্রটির জন্য তাহ! সম্ভব হয় নাই, এখন 

তাহা সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা যনে 

করেন। 

পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট 
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীম্ব মহাকাশ সংস্থার সহকারী 

অধ্যক্ষ ডাঃ ড্রাইডেন এক বক্তৃতায় বলেন, দশ 

বৎসরের মধ্যে মহাকাশচারী রকেটসমূহ পারমাণবিক 
শক্তির দ্বারা চালিত হইবে । 

পারমাণবিক শিল্পসংস্থায় বভ্তৃতাকালে তিনি 

বলেন, মহাশৃন্তে অভিমুখে ধাবমান রকেটের নিয়তর্ 

পর্যায়ে বর্তমানের রাসায়নিক জালানীই ব্যবহার 

করিতে হইবে-_কিস্তু উ্ব'তর পর্যায়ে পারমাণবিক 

শক্তি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে। 

সৌরলৌকের নিকটতম গ্রহসমূহের 
আলোকচিত্র 

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী এরূপ আভা 

দেন যে, রাশিয়ার রকেটসমৃহ সম্ভবতঃ শী্ই মঙ্গল- 

গ্রহ ও পৃথিবীর নিকটতম সৌরলোকের অন্তান্ত 
গ্রহের আলোক চিত্র গ্রহণ করিয়া সেই আলোক 

চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে। 
রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এস, কাতায়েভ সোভিয়েট 

ংবাদপত্র ইজভেন্তিয়ায় তাহার এক প্রবন্ধে 

আরও বলেন-_-আমাঁদের নিকটতম সৌরলোকের 
গ্রহসমূহের (যেমন মঙ্গল গ্রহের) আলোক চিত্র মহা- 
শূন্তলোক হইতে প্রেরিত হইয়া শী্ই যে জ্যোত- 
বিজ্ঞানীদের টেবিলে আসিয়৷ হাজির হইবে, তাহার 

নিশ্চিত সম্ভাবন1 দেখা দিয়াছে। 

মঙ্গলগ্রহ ষে পৃথিবী অপেক্ষা বহু লক্ষ বৎসরের 

প্রাচীন এবং বহুকাল পূর্বে মঙ্গলগ্রহের অবস্থা যে 
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পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার মতই ছিল, জ্যোতি- 

বিজ্ঞানীদের এই অভিমত উল্লেখ করিয়া উক্ত 

অধ্যাপক বলেন--রকেট-বাহিত টেলিভিশন যন্ত্রের 

সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগ পর্বেক্ষণ করিয়া 
উভয় গ্রহের কতকগুলি সাদৃশ্্যের কারণে মাঁন্্ষ 

নিভূলভাবে বহু লক্ষ ব২সর পরে পৃথিবীর 

অন্থরূপ অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম 

হইবে। 

চন্দ্রের কলঙ্ক কাহিনী 

টাসের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট জ্যোতি- 

বিজ্ঞানী অধ্যাপক বোয়িন লেভিন মস্কোর পলি- 

টেকনিক মিউজিয়ামে এক বক্তৃতায় বলেন, 

দীর্ঘকাল পূর্বে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের হ্যায় এক 

বিরাট মহাজাগতিক বস্ত-স্ত,পের সহিত প্রচণ্ড 

সংঘর্ষের ফলে চন্দ্র বর্তমান আকৃতি ধারণ 

করিয়াছে । 

লেভিন বলেন, সোভিয়েটের মহাজাগতিক 

যন্থাগার চন্দ্রের যে ছবি তুলিয়াছে, তাহার ঘারা 

এই মতবাদের নিতূর্লতা প্রমাণিত হইয়াছে। 

চন্দ্রদদেহের “বর্ধণ-সায়র এলাকায় এই সঙ্থ্্য 

ঘটিয়াছিল। সঙ্ঘর্ষের পর লাঁভামে।ত চন্দ্রের প্রায় 

সমগ্র দেহেই ছড়াইয়! পড়ে এবং তাহাই পৃথিবী 

হইতে দেখা যায়। 
লেনিনগ্রাড বিশ্ববিচ্থ।লয়ের নক্ষত্র-বিজ্ঞানের 

অধ্যাপক অগ্রোদ্দনিকোভ টাসের প্রতিনিধির 

সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন--ইহ! অনন্বীকার্ধ 

যে, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে। 

তিনি বলেন, চন্দ্রের বিপরীত দিকের ছবি 

তোলাকে কলম্বাপ কতৃক আমেরিক আবি- 

ক্বারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রুশ 

বিজ্ঞানী! সে একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মঙ্গল 

ও শুক্র গ্রহের ছবি তুলিবেন। পৃথিবীর বাযুমণ্ডল 
এই ছুটি গ্রহের ফটে! তুলিবার কাজে অস্তরায় সৃষ্ট 
করিতেছে এবং তজ্ন্ভই চন্দ্র বা উহার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

নিকটবর্তা কোন যন্ত্রঘণাটি হইতে উহাদের ফটো" 
তুলিতে হইবে। 

উত্তর মেরু অঞ্চলকে শহ্য-সম্ৃদ্ধ 

করিবার পরিকল্পন। 

সোভিয়েট মিলিটারী গেজেটে প্রকাশিত এক 

প্রবন্ধে প্রকাশ__-পিটার বোৌরিসোভ নামক জনৈক 

সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার বেরিং প্রণালীতে ৪৬ মাইল, 
দীর্ঘ একটি রুশ-মার্কিন বাধ নির্মাণ করিয়া 

সোভিয়েট ইউনিয়ন, ক্যানাড1 ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 

অন্তভূ্ত মের অঞ্চলের আবহাওয়ার সম্হ পরিবর্তন 

ঘটাইয়া এগুলিকে শস্য-সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত 

করিবার এক অতিবৃহৎ পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়া- 

ছেন। 
টান এই সংবাদটি প্রচার করিয়া বলে--. 

পরিকল্পিত বাঁধট লৌহ ও কংক্রীটের দ্বার! নির্মাণ 

করিতে হইবে। বেরিং প্রণালী সংকীর্ণতম স্থানেও 

৩৮ মাইল চওড়া। উহা! যেমন এশিয়া ও আমেরিকা 

মহাদেশকে বিভক্ত করিতেছে, তেমনই উত্তর মহা- 

সাগর ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে নংযোগ 

রক্ষা করিতেছে । বৎসরের প্রায় সাত মাস 

তাহার জল জমিঘবা! বরফ হইয়া! থাকে । এই বাঁধে 

শক্তিশালী বিদ্যুৎ-যন্ত্র স্থাপন করিয়া উত্তর মহা- 

সাগরের জল পাম্প করি প্রশান্ত মহাসাগরে . 

ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহার ফল হইবে এই ষে, 
ল্যাত্রাভাব্ন, পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ড ও অন্যান্য শীতল শ্রোত 
যেভাবে অপর দিক হইতে প্রবাহিত শক্তিশালী ও 

গরম উপসাগরীয় আশোতের শিষ্ট্য নষ্ট করিয়া 

দিতেছে, তাহা আর সম্ভব হইবে না। শুধু 
তাহাই নহে, পাম্পের সহায়তায় গরম উপসাগরীয় 

শ্োতকে উত্তর মহাসাগরে বহাইয়া আনা হইবে 
এবং উহাারই ফলম্বরূপ মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার 

পরিবর্তন ঘটিবে। এই আতিবৃহতৎ এশিয়া 

আমেরিক। বাধটি নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে ৬২৫ 

কোটি ্টার্লিং--বহু দিনের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া 



ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ] 

পরিকল্পনাটি সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। 

বাঁধটি নির্মাণের ফলে আবহাওয়ার পবিবর্তন 

ঘটিলে সর্বাধিক লাভবান হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ক্যানাডা, সোভিয়েউট ইউনিয়ন, স্ব্যািনেভিয়া, 

জার্মানী, পোল্যাণ্ড, জাপান ও চীন। কিন্তু উহ] 

নির্মাণের দায়িত্ব মুখ্যতঃ সোভিফ্মেটে ইউনিয়ন ও 
মার্কিন মুতবাষ্ট্রকে বহন করিতে হইবে। 

ভুমধ্যসাগরের সর্বাধিক গভীরতা! 

_ সোভিযরেট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাম জানাইতেছে, 
সৌভিঙ্টে বিজ্ঞান আযাকাডেমীর কৃষ্ণ সাগবীয় 

গবেষণ] পর্ষদ ভূমধাসীগরের সর্বাধিক গভীরতা 

১৫৭৫০ ফুটি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
পূর্বে ধারণ। ছিল যে, ভূমধ্যসাগরের সর্বাধিক 

গভীরতা হইতেছে ১৪১৪৩৫ ফুট। 

মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ-জীবন 

বিশিষ্ট মার্কিন জ্যোতিবিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম 
মিণ্টন একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে 

উত্ভিদ-জীবনের ব্যাপক অস্তিত্বে প্রমাণ 

পাইয়াছেন। মঙ্গলগ্রহের বৃক্ষলত| পৃথিবীর বৃক্ষ- 

লত1 হইতে অনেকটা স্বতন্্ব এবং সম্ভবতঃ উন্নত 

ধরণের । 

মার্কিন বিজ্ঞান প্রসারণী সমিতির মুখপত্রে 

প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ভাঃ পিণ্টন বলিয়াছেন যে, 

তাহার মানমন্দিরের বৃহৎ দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
মঙ্গল গ্রহে ৫জব-অণুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়াছে। 

এই জৈব-অণুর অস্তিত্ব হইতেই সেখানে বৃক্ষলতার 

অন্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য। পাওয়৷ যায়। 

তিনি, আরও বলিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহের 

অধিকাংশ স্থল বৃক্ষ ও লতাগুল্সে আচ্ছাদিত। গত 

ব্ধর অক্টোবর মাসে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর 

সর্বাপেক্ষা নিকটব্তী হইয়াছিল, তিনি সেই সমক্ 

তাহার পর্যবেক্ষণ কার্ধ চালাইয়াছিলেন। 

বিবিধ ৭6৫ 

ডানাওয়াল। মানুষ 

ইমেল হর্টিম্যান নামক জনৈক আফিকান যুবক 
তাহার অধিনোপিটার নামক যঙ্ত্রেরে সাহাষ্যে 

আকাশে উড়িতে সক্ষম হইক়্াছেন। মন্তুত্ত-চাঁলিত 

এই যন্ত্রের ডানা ছুইটি গুটানো থাকে । এই 
উড্ডুন-ক্রিয়া! লগ্নে প্রদশিত হয়। 

একখানা মোটর গাড়ী উহাকে খানিকটা 

টাঁনিয়া নিলেই উহা আকাশে উঠিয়া যাক্স এবং 
বাজপাখীর মত পাঁখ! দুইটি মেলিয়৷ হর্টিম্যান 

আকাশে উড়িতে থাকেন। হর্টিম্যান তিনবার 

আকাশে উঠিয়াছেন বলিয়। জানা গিয়াছে। 
অধিনোপিটার যন্ত্রের সহায়তায় হর্টিম্যান 

আকাশে উঠিতেছেন, এই ছবিটি কয়েকখানা 

বুটশ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়! 

প্রকাশ করা হইয়াছে। শিরোনাম দেওয়া 

হইয়াছে--“খেচর মানবের আকাশ যাত্র।ঃ 

মানবদেহে ইুন্সিয়াম 

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র “নেচারে, প্রকাশ, 

উত্তর গোলার্ধের অধিবাণীদের হাড়ের মধ্যে যে 

পরিমাণ ্রন্পিয়াম-৯০ রহিয়াছে, তাহার অধে কেরও 

কম রহিয়াছে অস্ট্রেলিয়ানদের দেহে । পারমাণবিক 

বোম! বিস্ফোরণের ফলব্বরূপ বাযুমগ্লে ইন্পিয়াম- 

৯০ ছড়াইয়। পড়ে এবং খাগ্ঘদ্রবেরর মারফৎ মানব- 
দেহে গিয়! প্রবেশ করে। 

৭৬,৪৭০ ফুট উচু হইতে লক্ষ প্রদান 

মাকিন বিমান বাহিনী হইতে ঘোষণা করা 

হইয়াছে যে, বিমান বাহিনীর একজন অফিসার, 
ওহারোর অন্তর্গত ডেটনে অবস্থিত এয়ার 

ডেভেলপমেন্ট সেপ্টারের এয়ারো৷ স্পেস মেডিক্যাল 

লেবরেটবীীর ক্যাপ্টেন জোসেফ ডব্লিউ. কিটিঙ্গার, 
জুনিয়ার ৭৬,৪০০ ফুট উধ্র্বএকটি বেলুন হইতে 

প্যারাসহথটযোগে লক্ষপ্রদান করিয়্াছেন। বিমান 



৭6৬ 

বাহিনীর ইতিহাসে এত উচ্চ হইতে প্যারা হুটযোগে 

লম্কপ্রদানের দৃষ্টান্ত আর নাই। 
মিঃ কিটিঙ্গার ১,০৫০ পাঁউগ্ড ওজনের একটি 

ব্লুনযৌগে উধ্বাকাশে আরোহণ করেন । ৭৬,৪০০ 

ফুট উচ্চে উঠিতে তাহার ৯০ মিনিট সময় লাগে। 
লক্ফপ্রদান করিয়া ৬৫১০*০ ফুট নীচে নামিয়া 

আনিবার পরস্ুম: কিটিঙ্গারের প্যারাহুটটি আপন 

হইতেই খুলিয়া যায়। তিনি তখন ভৃপৃষ্ঠ হইতে 
১০১০০০ ফুট উপের্ব বুহিয়াছেন। অতঃপর তিনি 

নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে নামিয়া আসেন। 

, ভৃপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে তাহার ৩ মিনিট সময় 

লাগে। এই সময় আবহমগ্ুলের তাপমাত্রা কখনও 

ছিল ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট, কখনও বা শুন্য 

ডিগ্রীর কম। 

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্থি আবিষ্কৃত 

কয়েক মাপ পূর্বে একদল - সোভিয়েট ও 

চীন! প্রত্ব ীব-বিজ্ঞানী গোবি ও আলাশান মরু- 

ভূমিতে এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানে অধুনালুপ্ত 

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর শিলীভূত কঙ্কাল ও 

(েহাবশেষ সম্পর্কে অন্ুপদ্ধান চালান। সাড়ে চার 

মীলব্যাপী এই অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞানী-দলটি 

এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাগেতিহাপিক প্রাণীর ছুই 

শতাধিক জীবাশ্ম সংগ্রহ করিয়৷ গত ২১শে নভেম্বর 
তারিখে মস্কো প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই 

ংগ্রহগুলির কিছু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ও কিছু 

চীনের প্রত্বভবনগুলিতে সংরক্ষণ করা হইবে। 

এই সব জীবাশ্বের মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য 

হইল--প্রায় সাড়ে তিন কোটি বৎসর পূর্বেকার 
এক জাতের গণ্ডারের কঙ্কাল ( এই প্রাণীটির অস্তত্ব 
এই পর্যস্ত অজ্ঞাত ছিল); দশ কোটি বৎসর পূর্বেকার 
এক শ্রেণীর দ্বিপদ ডাইনোসরের গলার ও ঘাড়ের 

কতকগুলি অস্থি; এবং পক্ষী ও হুল্চর জীবের 

মধ্যবর্তী অবস্থার কতকগুলি বিরাটকায় প্রাণীর 
দেহাবশেষ। প্রা্ঈগৃতিহাসক গণ্ডারটির কঙ্কাল 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

হইতে দেখ! যাইতেছে, উহার দেহের উচ্চতা ছিল 
প্রায় এগারো ফুট এবং দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পনেরো 

ফুট। দ্বিপদ ডাইনোপসরটি উচ্চতায় ছিল প্রায় 

২৫ ফুট এবং নাঁসিকাগ্র হইতে পশ্চাদভাগ পথন্ত 

উহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪৫ ফুট। এই পর্যস্ত 

আক্দ্কিত বৃহত্তম ডাইনোসরগুলির মধ্যে এটি 

অন্থতম। 

কৃত্রম উপায়ে মাংসপেশী উৎপাদন 

নিউকাসেল-এ (ইংল্যাও) মাংসপেশীর সঙ্কোচন 

ও সম্প্রপারণ সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত একদল 

চিকিৎমক ঘোষণ। করিঘ্বীছেন যে, তাহারা তরল 

রালায়নিক পদার্থের মধ্যে মাংসপেশী উৎপাদনে 

সক্ষম হ্ইয়াছেন। পৃথিবীর অন্ত কোথাও এই 

ব্যাপারে গব্যেণা এতটা অগ্রসর হয় নাই। 

পৃখিবীতে এই প্রথম মাঁংসপেশী উত্পাদন করা 

হইল। প্রায় এক বৎসর পূর্বে মাংমপেশীর রোগে 

আক্রান্ত তিনটি ইদছবর আমেরিকা হইতে এই হাস- 
পাতালে প্রেরণ করা হয়। মাংসপেশীর স্বাভাবিক 

অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সময় লাগিতে 

পারে-কিন্তু পরীক্ষার ফলাএল দেখিয়া আমবা 

উত্সাহ বোধ করিতেছি । 

নূতন শ্ির সন্ধান 

সম্প্রতি মৌভিয়েট বিজ্ঞানীগণ কেন্দ্রীভূত শক্তি 

সম্পর্কে একটি নৃতন তথ্য আবিষঞ্কীর করিয়াছেন। 

টাল এই সম্পর্কে বলিয়াছে- শক্তি-চক্রের ধাধার 

সমাঁধানট। যদি হইয়। যায তবে মানবজাতি পার- 

মাঁঁবিক শক্তির চেয়েও বহু গুণ শক্তিশালী অথচ 

সম্পুর্ন নিরাপদ এক অপরিসীম শক্তির অধিকারী 

হইয়৷ উঠিবে। 
বিভিন্ন গ্রকোষ্ঠে অপু-আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম 

একটি উপ-পরিবাধী যন্ত্রের সাহায্যে শক্তি সম্পর্কে 

এই নৃতন সত্যটি জানিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের 

সাহায্যে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কম।নে। চলে। 



উর ১৯৫৯] 

ইবছ্যুতিক প্রবাহের শক্তিজাল হইতে যখন 

উত্তাপ স্থষ্টির জন্ত যন্ত্রটকে চালু করা হয় তখন উহা 

যে-পরিমাণ বিছ্যাৎ-শক্তি গ্রহণ করে. তাহার চেয়ে 

প্রঞ্্ দ্বিগুণ শক্তি উত্পাদন করিতে পারে। 

মৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা বর্তমানে অতিরিক্ত 

উত্তীপের উৎনের রহস্ত আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা 

করিতেছেন। তাহাদের ধারণা-ইলেক্টুনের মধ্যেই 

ইহাঁর উত্তর পাওয়া যাইবে। 

তাহা পাওয়া গেলে মানুষ অফুরন্ত শক্তির 

অধিকারী হইরে। ইহার ফলে বিজ্ঞানে 'বৈছ্যৃতিক, 

শক্তি ইঞ্জিনীয়ারিং, নামে নূতন একটি বিরাট 

সম্ভাবনাপূর্ণ জ্ঞানের দ্বার মানুষের নিকট খুলিখবা 

যাইবে। 

বিজ্ঞানীদের মতে--শক্তি সর্বদাই কেন্দ্রীভূত 
হইতেছে-_তারকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে, 

উপগ্রহগুলি সৌরশক্তির সমাবেশ করিয়া চলিয়াছে 
এবং পৃথিবীর ওজন দিনে এক হাজার টন করিয়া 
বাঁড়িয়। চলিয়াছে। 

এই নূতন আবিষ্কার শক্ত-সংরক্ষণের বর্তমান 
থিয়োরীকে অস্বীকার করিতেছে না। কারণ 

শক্ত-নংরক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় যে, শক্তি যদি 

কথনও একটি বিশেষ আকারে থাকাকালে বিনষ্টও 

হয় তবে তাহা অন্য রূপ গ্রহণ করে এবং তাহার 

পরিমাঁণ ঠিকই থাকে। 

লগুন হইতে অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ--" 

জনৈক ৬৬ বৎসর বয়স্ক বৃটিশ টবজ্ঞানিক এক 

বিপ্নবাত্মুক নূতন শক্তির উৎস আবিষ্কারের ব্যাপারে 

রাশিফ্ানদের পরাঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়। সংবাদ 

পাওয়া গিয়াছে। 

গুনের “ডেলি মেল+ সংবাদ দিতেছে যে, মিঃ 

ওয়ান্টার ওয়াটসন নামে একজন উপদেষ্টা-ইঞ্জিনিয়ার 

শক্তি কেন্দ্রীভূতকরণের ক্ষেত্রে বাঁশিয়ার বৈজ্ঞ'নিক 

গবেষণা সম্পর্কে টাসের বিবৃত পাঠ করিয়া 

বিন্মম় প্রকাশ করেন। 

বিবিধ 

,* করিয়াছেন। 

প্রধানত: 

৭৪৭ 

রাঁশিয়ানরা ঘরে তাপ নিয়ন্ত্রণের এক হস্ত 

নির্মাণ করিয়াছেন । 

'ডেলি মেল? মি: ওয়াটমনের উক্তি উত 

মি: ওয়াটসন বলিয়াছেন যে, তাহার 

গৃহে রাশিয়ার বিপ্লবাত্বক 'নতুন শক্তির উত্ম' তিন 

বদর ষাঁবৎ বহিম্বাছে। 

তিনি বলিয়াছেন, রাশিয়ানর1 আজ যাহ কেন 

বলিতেছেন, আমি ছয় বত্সর পূর্বেই সেই সমুদয় 
কিছু করিয়াছি । আমি উক্ত গুণাবলীর পেটেন্ট 

করাইয়াছি এবং গুহাদিতে ও প্রাইমাউথ হোটেলে 

উক্ত যন্ত্র স্থাপন করিয়াছি । আমার ঘরে তাপের 

জন্য ব্যয় অধে কেরও কম পড়ে। 

মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির গবেষণা 

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী 

করিয়াছেন যে, ২০০৯ সালের মধ্যে মানুষের পরমীয়ু 

দেড়শত হইতে দুইশত বৎদর বৃদ্ধি করা যাইবে । 

এ সময়ের মধো সোভিয়েট হাসপাতাল গুলিতে 

মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদেরই দেখা যাইবে। 

হাসপাতালে জীর্ণ স্ৃবৎপিও্ড, ফুস্ফুশ, বুক গ্রভৃণ্ত 

দেহযন্তরগুলিকে যত্ত্রণাহীনভাবে সরাইয়া সেগুলির 

স্থলে অপেক্ষাকৃত তরুণ সতেজ যন্ত্র বসান 

হইবে। 

এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর চিকিৎসা. 

বিজ্ঞানের দৃষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ও বাধক্য বিলদ্বিত 

করিবার ব্য(পারেই কেন্দ্রীভূত হইবে। এক দেহ- 

যন্ত্রের স্থলে অন্য দেহমন্ত্র স্থাপন--একটি জনপ্রিয় ও 

নিরাপদ চিকিৎ্সা-পদ্ধতিতে পরিণত হইবে। 

ডাঃ ডেমিখব উপরিউক্ত ভব্ষ্যি্ধাণী করিয়াছেন । 

ডাঃ ডেমিখব জীবজস্তর দেহ্যন্ত্র স্থানাস্তর সম্পককিত 

গত্ষেণার জন্য গ্রসিদ্ধি লাত করিয়াছেন । «২০০৪ 

সালে সোডিয়েট ইউনিয়নে মানুষের আয়ুক্কাল, 

সম্পর্কে এক আলোচনা উপলক্ষে এক প্রবন্ধ লিবিত 

হয়। ভাঁঃ ডেমিখব লিখিয়াছেন যে, এখন 

চিকিৎসার এই পদ্ধতি লইয়া জীবজস্তর উপর 



৭8৮ 

পরীক্ষাকার্ধ চালান হইতেছে, ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি 

মাহষের উপর প্রয়োগ করা যাইবে। 
ডাঃ ডেমিথব বলেন যে, গত অক্টোবর মাসে 

মন্কোতে এক বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি একটি 

কুকুর দেখাইয়াছিলেন। উহা দুইটি হৎপিও লইয়া 

পক্ষকাল পর্যস্ত বাঁচিয়াছিল। আর একটি কুকুরের 

হৎপিও ও ফুস্ফুস বাহির করিয়! লইয়া উহাকে আর 

একটি কুকুরের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
হৎপিগু ও ফুস্ফুসহীন এ কুকুরটি বেশ কয়েকদিন 

বাচিয়া ছিল। রক্তবাহী ধমনী সেলাই করিবার 

জন্য এক বিশেষ যন্্ নিমিত হওয়ায় দেহ্যন্ 

স্বানাস্তরের এই গব্ষেণা চালান সম্ভব হইতেছে। 

মানব-দেহে এই সকল পরীক্ষাকার্ধ সম্বন্ধে তিনি 

বেন যে, এক দেহ্যস্ত্রের স্থলে অন্য দেহ্যন্ত্র 

সাময়িকভাবে বসাইয়াও কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা জখম 

যন্ত্রকে নিরাময় করা যাইতে পারে। তাহার 

ধারণা, অপেক্ষাকৃত তরুণ যস্ত্র বাহির হইতে 

বদাইয়! সমগ্র দেহযস্ত্রের নবজীবন সঞ্চারিত করিবার 

সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়! যায় না। 

বৃহস্তম রেডিও-টেলিস্কোপ 

মস্ক। বেতারে ঘোঁধণ! কর! হইয়াছে যে, 

রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্বম রেডিও-টেলিক্ষৌপ নির্মীণ- 

কার্ধ আস্ত করিয়াছে--জড.রেল ব্যাস্কে বৃটেনের- 

যে রেডিও-টেলিস্কোপ রহিয়াছে, রাশিয়ার টেলি- 

ক্বোপটি তদপেক্ষ। অনেক বড় হইবে। 

প্রায় ১৩* ফুট উচ্চ টেলিস্কোপটির সহায়তায় 

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে গব্ষণাও সম্ভব হইবে। 

জমি তৈরীর নৃতন যন্ত্র 

ধানের জমি রোপণের উপযোগী করিবার একটি 
সত্তা যন্ত্র কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাগার 
আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে কতকগুলি ঘূর্ণায়- 
মান রেড বা ফলক আছে। এই যন্ত্র মাটি কাটিয়া 
উহ ভাল করিয়া আলোড়িত করে। ইহ! সহজেই 
দুইটি বলদের সার্লায্যে টানা চলে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য।'. 

জমিতে জল দীড়াইবার পর মান্ধ একবার ব! 
দুইবার এই বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। 

ধানের চারা রোপণের পূর্বে জমি বার্মা 

কর] বিশেষ প্রয়োজন । সাধারণতঃ দেশী লালের 

সাহায্যে ইহা করা হয়। দেশী লাঙ্গলে শুধু মাটি 
কাট] যায়। সেইজন্য জমি ভালভাবে বর্দমাক্ত 

করিতে হইলে বারবার লাঙ্গল চালাইতে হয়। 
ঘস্থটি নরম মাটি ছাড়! সকল প্রকার মাটিতেই 

ব্যবহার করা যায়। আট ঘণ্টায় প্রায় তিন একর 

জমি বর্দমাক্ত করা যায়। এমন কি উহার সাহাষ্যে 

সবুক্জ সার ভালভাবে মিশান যায়। উহা তৈবী 

করিতে ৭* টাঁক! খরচ পড়ে। 

রাগির মণ্ট 

মহীশৃরের কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার রাগি 
(ইলিউদিন কোরানা ) হইতে মণ্ট এক্সট্রযাক্ট 
তৈরীর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। গুণের 
দিক হইতে বাজীরের অন্তান্ত মন্টের সঙ্গে এই 
মণ্টের তুলনা করা যায়। 

সাধারণতঃ ওষুধ এবং শিশু ও পীড়িতদের থা, 
যেমন, মণ্টযুক্ত দুধের গু'ড়া, পানীয় প্রভৃতি তৈরীর 
জন্য মপ্ট একট্র্যাক্ট প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দেশে 
যে পরিমাণ মণ্ট এক্র্যাক্ট তরী হয় তাহা মোট 
চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে গুচুর 
পরিমাণে মণ্ট এক্ট্র্যাক্ট বিদেশ হইতে আদমানী 
করিতে হয়-- যদিও রাগি, যোয়ার, বজরা প্রভৃতির 
মত তঙুল জাতীয় শস্য আমাদের দেশে প্রচুর" 
পরিমাণে জন্মে। 

মহীশৃরে মণ্ট এক্সট্র্যাক্ট তৈরীর জন্য এই চারিটি 
পদ্ধতি অবন্ম্বন কর! হইয়াছে--(১) রাগি হইতে 
মণ্ট তৈরী (২) গ্রিলাটিনযুক্ত মণ্ট ময়দার সঙ্গে উহা 
ভাঁলভাবে মিশান, (৩) পর্িম্রাবণ ও (৪) ঘনীভূত্ত- 
করণ। এভাবে যে এক্র্যাক্ট পাওয়া যায় তাহা 
হাঁক! তামাটে রঙের ও চটচটে হয়। উহার হ্বাদ 
ও গন্ধ সপ্পর। 

বিশেষজ্ের অভাবেই আমাদের দেশে মন্ট 
একর] শিল্প ব্যাহত হইয়াছে। বর্তমানে মাত্র 
ব্যাঙ্গালোর ও লক্ষৌতে ছুইটি কারখানায় মণ্ট 
একন্রযাট তৈরী হইতেছে। 








